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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan 

harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Dengan kata lain 

pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhirnya masa kerja 

seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah 

masa yang sudah tidak produktif lagi.  

 

Terdapat beberapa jenis pensiun. Pertama, pensiun dipercepat, pensiun yang diberikan 

karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Kedua, 

pensiun ditunda, pensiun atas permintaan karyawan, namun usia peminta pensiun belum 

mencapai usia pensiun. Pensiun yang dana pensiunnya diberikan pada saat peminta berusia 

pensiun. Dan yang terakhir, pensiun cacat, pensiun yang diberikan karena sebuah kecelakaan 

sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan pada suatu perusahaan.  

 

Maka pensiun dalam suatu pekerjaan tidak dapat diprediksi secara signifikan. Namun pada 

umumnya orang yang dapat dikatakan pensiun berkisar usia 60 tahun. Dengan memiliki usia 

60 tahun dan pensiun terhadap pekerjaannya maka akan mempertimbangkan gaya hidup sehat 

dan bermanfaat.  

 

Menurut seorang ahli psikologi Alfred Adler (1929), gaya hidup adalah sekumpulan 

perilaku yang mempunyai arti bagi individu maupun orang lain pada suatu saat di suatu tempat, 

termasuk didalam hubungan sosial, konsumsi barang, entertainment dan berbusana. Perilaku-

perilaku yang nampak di dalam gaya hidup merupakan campuran dari kebiasaan, cara-cara 

yang disepakati bersama dalam melakukan sesuatu, dan perilaku yang berencana. Gaya hidup 

berkembang karena ada kebutuhan, tuntutan dan penguatan, adalah mahzab behavioristik yang 

menyatakan bahwa suatu perilaku akan diulangi bila perilaku tersebut membawa kepuasan 

atau kenikmatan dan tidak ada hukuman yang menyertainya.  

 

Gaya hidup sehat dan bermanfaat yang dibutuhkan oleh seorang pensiun pada umumnya 

ialah kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas ini dapat mencakup beberapa hal. Salah satunya 

mempertahankan kesehatan tubuh. Menjaga pola makan, minum air putih sesuai dengan 

kebutuhan tubuh, olahraga teratur, dengan mengasah otak, menjaga postur tubuh, hidup dengan 

tanpa alkohol dan rokok, meminum obat yang sesuai dengan anjuran dokter, serta tidur yang 

cukup. 

 

Pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penaggulangan, dan pencegahan gangguan 

kesehatan yang memerlukan pemeriksaan serta pengobatan. Menjaga kesehatan merupakan 

hal penting. Seseorang dapat dikatakan sehat, jika kondisi seluruh tubuh dapat bekerja sesuai 

dengan fungsinya. Makna dari kesehatan ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, 

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomis&action=edit&redlink=1
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Dengan demikian memprioritaskan kesehatan tubuh pada usia pensiun merupakan hal yang 

harus benar-benar diperhatikan. Memikirkan masa yang akan datang dengan menjaga tubuh 

agar tetap sehat merupakan hal yang tepat. 

  

2. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1.  Apa kebutuhan prioritas pada narasumber? 

2.  Apakah produk tersebut aman bila dikonsumsi jangka panjang? 

3.  Apakah terdapat produk yang lebih aman dari produk prioritas narasumber? 

 

 

3. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada 

kebutuhan prioritas narasumber demi mewujudkan kesehatan tubuh. Adapun untuk 

merekomendasikan atau memperkenalkan produk yang lebih aman dikonsumsi jangka 

panjang. Dengan rincian batasan masalah sebagai berikut : 

1. Meneliti gaya hidup narasumber dengan data hobi, cita-cita serta biodata narasumber, 

psikografis dan kegiatan keseharian lainnya 

2. Meneliti kebutuhan prioritas, kebutuhan sehari-hari, keinginan dan keinginan yang 

benar-benar dibutuhkan pada narasumber 

3. Dengan segala data penelitian terhadap narasumber, maka akan diketahui kebiasaan, 

kesukaan dan kebutuhan prioritas yang ada pada narasumber 

4. Meneliti kandungan produk prioritas narasumber agar dapat dikonsumsi dalam skala 

jangka panjang beserta solusi 

5. Strategi marketing untuk memperkenalkan kepada narasumber agar lebih memilih 

produk yang aman dikonsumsi jangka panjang 

 

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui kebutuhan prioritas serta mengetahui gaya hidup pada narasumber 

2. Untuk mengetahui kandungan atau bahan pada produk prioritas narasumber bila 

dikonsumsi jangka panjang 

3. Untuk mengenalkan produk yang lebih aman dari produk prioritas narasumber 

 

 

5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan-permasalahan 

yang telah dirumuskan dan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Narasumber  

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi terhadap narasumber untuk lebih berhati-

hati memilih produk yang memiliki kandungan / bahan. Pada jaman sekarang ini 

memang lebih rentan produk-produk yang memiliki bahan yag tidak diinginkan. Maka 

sebelum membeli produk diperkenankan untuk melihat komposisi dan material 

sebelum membelinya. Sebab bila produk tersebut mengandung bahan yang berbahaya 
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dan dikonsumsi jangka panjang akan merugikan konsumen. Terlebihnya produk 

kesehatan yang kini harus diperhatikan kadar komposisi, produk anjuran dokter 

maupun bahan lainnya. Serta memperkenalkan produk yang lebih aman dari produk 

prioritas narasumber. 

b. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan pedoman dalam pemasaran dan pembelian produk yang layak 

dikonsumsi. Agar lebih teliti dalam memilih produk dengan bahan yang aman. Serta 

bertanggung jawab atas produk untuk diperjual belikan. Sehingga konsumen dapat 

memilih produk-produk yang aman dan layak sesuai dengan kebutuhan konsumen.  

c. Peneliti lain 

Memperkenalkan produk yang aman dikonsumsi secara jangka panjang. 
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BAB II 

PENELITIAN TERKAIT 

 

 

 Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup 

serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Atau Kebutuhan adalah salah satu aspek 

psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar 

(alasan) berusaha. Kebutuhan manusia banyak sekali contohnya : pangan, pakaian, tempat 

tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

Sedangkan narasumber memiliki kebutuhan umum dan kebutuhan utama yang mencakup:  

1. Kebutuhan Umum 

 

a. Alat pijet kaki 

Alat pijet kaki getar Nuage sama seperti sumo foot terapy Advance didesain sesuai 

dengan telapak kaki Anda, NUAGE Sumo Foot Therapy juga dilengkapi dengan lighting 

yang menunjukkan kondisi aktif. Penggunaan rutin NUAGE SUMO FOOT 

THERAPI secara teratur selama 15 menit sama dengan berlari sejauh 2km. Pijatan 

getaran yang dihasilkannya dapat melancarkan aliran darah. 

 

Spesifikasi Alat Pijat Kaki Getar NUAGE Infra Red Foot Terapi 

Power: 220V – 50HZ 

Rated Power: 65Watt 

Rated working time: 15 menit 

 

b. Sepeda statis  

Bersepeda bisa dilakukan secara langsung di lapangan atau bisa juga dilakukan secara 

aman di dalam ruangan, dengan menggunakan spinning bike atau biasa disebut sepeda 

statis. Yang jelas bersepeda akan membantu meningkatkan vitalitas, membakar kalori dan 

juga menghilangkan stres. Bagaimana cara bersepeda, coba duduk saja di atas sadel dan 

manfaat akan diperoleh. Bersepeda bisa membakar 300 kalori per jam dengan kecepatan 

sedang, 400 kalori per jam dengan kecepatan tinggi dan 700 kalori dengan bersepeda 

gunung di medan berat selama 1 jam, manfaat lain dari bersepeda adalah membakar 

lemak dan mengencangkan otot. 

Sepatu Olahraga  

Sepatu saat ini dirancang dengan fungsi yang spesifik. Sepatu training biasanya 

mempunyai bobot lebih berat. Alasannya, sepatu training mempunyai foam yang lebih 

tebal jika dibanding dengan sepatu lari. Bantalan yang lebih tebal itu dimaksudkan agar 

sepatu bisa lebih multifungsi. Yang dimaksud multifungsi adalah mendukung berbagai 

macam gerakan kaki. Pergerakan ke depan, ke samping, ataupun ke belakang. Dengan 

foam yang lebih tebal, sepatu ini juga menjanjikan daya tahan yang lebih lama untuk para 

pemakainya. 
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2. Kebutuhan Utama 

 

a. Listerine 

 

Sakit gigi yang merujuk kepada rasa nyeri sekitar gigi atau rahang sebagai efek dari 

kondisi gigi. Dalam banyak kasus, sakit gigi disebabkan oleh masalah gigi itu sendiri, 

seperti gigi berlubang rongga gigi, gigi retak, suatu akar gigi terekspos, atau penyakit 

gusi. Namun, gangguan dari sendi rahang juga dapat disebut juga sebagai "sakit gigi". 

Tingkat keparahan sakit gigi dapat digambarkan dari ringan hingga kronis, tajam dan 

menyiksa. Rasa sakit dapat diperburuk oleh mengunyah atau dingin atau panas. Sebuah 

ujian lisan menyeluruh, yang mencakup gigi X-ray, dapat membantu menentukan apakah 

sakit gigi datang dari masalah gigi atau rahang dan penyebabnya. 

 

Umumnya orang yang mengalami sakit ini terbawa suasana, ketika keadaan sekitar 

tenang biasanya rasa denyutan akan mereda. Tapi jika kondisi lingkungan gusar, bising 

dan penuh keramaian, maka rasa 'cenat-cenat' yang timbul akan semakin menggurita, 

pada akhirnya stres dan gampang marah. 

 

Jangan dulu khawair bagi Anda yang terbiasa dan tidak bisa menghindari hidup rame 

(dipasar misalkan), karena dengan berkumur dengan obat kumur yang sekarang banyak 

dipasaran pun biasanya dapat menurunkan rasa sakit tersebut. 

 

i. Kandungan & Manfaat Obat Kumur Listerine 

 

Nama Obat : LISTERINE 

Indikasi  : Memperkuat gigi, mencegah pembentukan plak, menambal gigi  

  berlubang dan radang gusi serta melawan kuman penyebab bau mulut 

Golongan  : Pernafasan/mulut dan gigi 

Kandungan  : Timol 0,06%, eukaliptol 0,09%, mentol 0,04%, metil salisilat 0,05%,  

  alkohol 22,86%. 

Kemasan  : Botol 80 ml, 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. 

Dosis  : Dipakai kumur 

Produksi  : Dalam Konfirmasi  

 

ii. Efek Samping Obat Kumur Listerine 

 

Manjaga kesehat gigi dan mulut memang sangat penting dilakukan setiap hari. Guna 

untuk menjagaa gigi dan mulut terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat merusak gigi 

dan mulut. Namun untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut tidak cukup hanya 

dengan menyikat gigi saja, obat kumur jadi penyempurna perawatan sehari-hari. 

Beberapa kondisi yang disarankan agar menggunakan obat kumur yaitu; sariawan, karang 

gigi,dan adanya radang. 

 

Ada dua jenis obat kumur yang beredar ditoko-toko, yaitu yang mengandung 

persentase alkohol sangat tinggi dan yang tidak/minim mengandung alkohol. Contoh 

yang menggunakan alkohol dengan persentase sangat tinggi adalah Listerine ini yang 
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mengandung alkohol sampai angka 22 - 26,9% (5 kali lipat dari bir dan 2 kali lipat dari 

anggur).  

 

Pada dasarnya alkohol dalam obat kumur tersebut bukan untuk membunuh bakteri 

tetapi hanya digunakan sebagai pembawa minyak esensial, yang merupakan bahan aktif 

dalam formula. Dalam kasus Listerine, formula yang larut dalam alkohol tersebut antara-

lain: eucalyptol, mentol, metil salisilat dan timol larut yang memang cepat dan efektif 

untuk membasmi plak pada gusi. 

 

Ada masalah lain yang terkait dengan obat kumur yang berbasis alkohol yaitu bahwa, 

alkohol diketahui sebagai salah satu penyebab mulut kering. Orang dengan mulut kering 

lebih rentan terhadap bau mulut karena mereka tidak memiliki air liur yang cukup tersedia 

secara alami membersihkan bakteri sehinggi berujung kepada ketergantungan terhadap 

obat kumur tersebut. 

 

Sebenarnya, ada beberapa juga obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Biasanya 

mereka menggunakan ekstrak daun sirih sebagai anti-septic alami untuk membunuh 

kuman. Sementara ini penelitian tentang obat kumur tanpa alkohol belum terlalu banyak 

yang dipublikasi. 

 

iii. Efek Berbahaya Lainya: 

 

a) Memberikan pewarnaan yang tidak baik pada gigi maupun pada gigi tiruan atau 

restorasi geligi lainnya. 

b) Gangguan indera perasa. 

c) Terbentuknya tartar didalam gigi 

d) Iritasi pada mulut dan lidah erosi mukosa 

e) Retensi sodium 

f) Kelenjar membesar pada kedua sisi wajah atau leher 

g) Rasa ngilu pada akar gigi ulkus atau luka pada mulut.Obat kumur yang tertelan bisa 

menyebabkan efek samping yang serius yang membutuhkan perawatan kegawat 

daruratan, 

h) Anak kecil yang tertelan obat kumur beralkohol beresiko kematian 

i) Beberapa obat kumur juga mengandung fluoride yang akan juga memicu terjadinya 

keracunan bila tertelan. 

 

Berbagai ahli peneliti berpendapat, beberapa produk yang menggunakan alkohol 

seperti Listerine dan beberapa merek lainnya mungkin efektif untuk mencegah kondisi 

seperti radang gusi, mereka tidak membunuh bakteri di mulut. Bau mulut merupakan hasil 

senyawa sulfur yang dilepaskan oleh bakteri. Seseorang dengan gigi berlubang atau gusi 

bengkak memiliki lebih banyak bakteri yang berkembang biak di mulut. Penelitian telah 

menunjukkan bahwa obat kumur yang memiliki bahan aktif klorin dioksida dan zink 

efektif menetralisir bau mulut. 

 

Untuk melawan sumber bau mulut, Anda dianjurkan untuk membasmikan bakteri 

penyebab bau mulut. Sayangnya, obat kumur saja tidak akan mencukupi untuk 
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membunuh bakteri secara efektif. Para ahli menyarankan bahwa menyikat gigi dua kali 

atau bahkan tiga kali sehari dan flossing adalah pertahanan terbaik terhadap bakteri. 

Menggunakan pembersih lidah untuk menghilangkan bakteri tambahan terbukti sangat 

efektif untuk banyak orang dengan bau mulut kronis. Obat kumur memang dapat 

menyebabkan gusi sehat dan memberikan rasa segar bersih, tetapi tidak menghilangkan 

bakteri. 

 

iv. Deskripsi Produk Listerin Teeth & Gum Defense 

 

Listerin Teeth & Gum Defense adalah cairan kumur produksi dari Johnson & Johnson 

Indonesia yang berfungsi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut agar terhindar dari 

penyakit-penyakit yang dapat merusak gigi dan mulut. Listerin juga berguna untuk 

menjangkau bagian dalam mulut yang tidak dapat dijangkau bila hanya dengan sikat gigi. 

 

v. Komposisi : 

 

a) Eucalyptol 

b) Menthol 

c) Methyl salicylate 

d) Thymol 

e) Sodium Fluoride 

f) Zinc Chloride 

  

vi. Indikasi : 

 

Listerin Teeth & Gum Defens digunakan untuk membantu : 

a) Memperkuat gigi 

b) Mencegah pembentukan plak 

c) Menambal gigi berlubang 

d) Melawan radang gusi 

 

vii. Efek Samping : 

 

a) Gangguan indera perasa 

b) Iritasi pada mulut dan lidah 

c) Keracunan 

d) Ngilu pada akar gigi yang luka 

e) Ngilu bila ada bagian mulut yang luka 

f) Penggunaan pada anak kecil sangat berbahaya terutama jika tertelan 

  

viii. Dosis & Cara Mengonsumsi : 

 

a) Tuangkan 20 mL atau 4 sendok makan Listerin ke gelas kecil 

b) Teguk, jangan sampai tertelan 
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c) Kumurkan Listerin hingga menyentuh seluruh bagian mulut, selama 30 detik 

d) Setelah selesai, buang Listerin dari dalam mulut 

e) Bacalah pada label kemasan berapa lama jeda waktu setelah penggunaan obat kumur 

untuk diperbolehkan makan atau minum. Listerin dapat digunakan baik sebelum atau 

sesudah menyikat gigi. 

 

ix. Deskripsi Kedokteran 

 

Indikasi 

 

Listerin Teeth & Gum Defense digunakan untuk membantu : 

 

a) Memperkuat gigi 

b) Mencegah pembentukan plak 

c) Menambal gigi berlubang 

d) Melawan radang gusi 

  

Efek Samping 

 

a) Gangguan indera perasa 

b) Iritasi pada mulut dan lidah 

c) Keracunan 

d) Ngilu pada akar gigi yang luka 

e) Ngilu bila ada bagian mulut yang luka 

f) Penggunaan pada anak kecil sangat berbahaya terutama jika tertelan 

  

 

Dosis & Cara Mengonsumsi 

 

a) Tuangkan 20 mL atau 4 sendok makan Listerin ke gelas kecil 

b) Teguk, jangan sampai tertelan 

c) Kumurkan Listerin hingga menyentuh seluruh bagian mulut, selama 30 detik 

d) Setelah selesai, buang Listerin dari dalam mulut 

 

Bacalah pada label kemasan berapa lama jeda waktu setelah penggunaan obat kumur 

untuk diperbolehkan makan atau minum. Listerin dapat digunakan baik sebelum atau 

sesudah menyikat gigi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan metode penelitian kualitatif empilis untuk 

menemukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

tersebut. Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. 

Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada 

umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. Dengan demikian data-data obervasi sebagai 

berikut. 

 

i. Fungsi Pembuatan Karya Ilmiah 

 

Fungsi dari pembuatan karya ilmiah kali ini sebagai acuan referensi pada 

kebutuhan utama narasumber serta memperkenalkan produk lebih baik dan lebih 

bermanfaat dari produk kebutuhan utama pada narasumber tersebut. 

 

ii. Evaluasi pembahasan wawancara 

 

Narasumber memiliki kebutuhan umum dan kebutuhan utama yang memiliki prioritas 

berbeda.  

 

iii. Saran 

 

Saran kami adalah agar narasumber kami menggunakan Colgate disbanding 

Listerine, dikarenakan Colgate tidak mengandung alkohol yang berbahaya, Colgate 

mengandung benzyl alcohol, benzyl alcohol adalah alkohol yang mengandung senyawa 

kimia organik dan tentunya tidak berbahaya dan ramah untuk anak-anak, sedangkan 

Listerine mengandung alkohol dengan angka 22 - 26,9% (5 kali lipat dari bir dan 2 kali 

lipat dari anggur). 

 

Alkohol selain tidak halal dan tidak baik bila dikonsumsi dengan kadar yang cukup 

tinggi, berbagai ahli peneliti pun berpendapat, beberapa produk yang menggunakan 

alkohol seperti Listerine dan beberapa merek lainnya mungkin efektif untuk mencegah 

kondisi seperti radang gusi, namun mereka tidak membunuh bakteri di mulut. Sedangkan 

bau mulut merupakan hasil senyawa sulfur yang dilepaskan oleh bakteri. Seseorang dengan 

gigi berlubang atau gusi bengkak memiliki lebih banyak bakteri yang berkembang biak di 

mulut. Penelitian telah menunjukkan bahwa obat kumur yang memiliki bahan aktif klorin 

dioksida dan zink efektif menetralisir bau mulut. Dan sayangnya kandungan tersebut tidak 

terdapat pada Listerine. Sedangkan narasumber kami memiliki masalah pada gigi 

berlubang di mulutnya. 
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Dan untuk melawan sumber bau mulut, Anda dianjurkan untuk membasmikan 

bakteri penyebab bau mulut. Sayangnya, obat kumur saja tidak akan mencukupi untuk 

membunuh bakteri secara efektif. Para ahli menyarankan bahwa menyikat gigi dua kali 

atau bahkan tiga kali sehari dan flossing adalah pertahanan terbaik terhadap bakteri. 

Menggunakan pembersih lidah untuk menghilangkan bakteri tambahan terbukti sangat 

efektif untuk banyak orang dengan bau mulut kronis. Obat kumur memang dapat 

menyebabkan gusi sehat dan memberikan rasa segar bersih, tetapi tidak menghilangkan 

bakteri. 

 

iv. Biografi Narasumber 

 

  Nama    : Ahmad Fauzi Archaul 

  Tempat tanggal lahir  : Lamongan, 17 Agustus 1954 

  Alamat   : Jalan Lawu B.26 Komplek Raflesia Bank Of Tokyo Jatimakmur  

  Pondok Gede Bekasi 17413 

  Agama   : islam 

  Pekerjaan   : Pengawas Kontruksi 

  Hobi    : bercocok tanam dan membaca buku 

   

v. Segmentasi Narasumber 

 

  Demografi  : Beliau laki- laki yang berusia 63 tahun 

  Geografi Wilayah : Bertempat tinggal di perkotaan 

  Psikografi   : Gaya hidup beliau sederhana sebagaimana orang yang beragama. 

  Kesukaan  : Makanan : Soto ayam 

    Minuman: Kopi hitam tanpa gula 

  Acara TV   : Berita 

  Peliharaan  : Ikan Koi 

  Hobi    : Bercocok tanam di pagi hari dan membaca buku 

  Utama    : Bapak 

  Pendukung   : Istri, anak pertama, suami anak pertama, cucu anak pertama, anak 

  ketiga, anak keempat, pembantu pulang pergi. 

  SES 2017  : B 

    

  

 

vi. Cara Riset 

 

Kami meriset dengan cara mewawancarai narasumber kami, kami melakukan wawancara 

dengan narasumber kami di kediaman narasumber kami pada : 

Tanggal :  3 September 2017 pukul 13.47 
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13 September 2017 pukul 18.18 

Tempat : Jalan Lauw B 26 Rt 004 Rw 014 Komplek Raflesia Bank of Tokyo, Jati 

Makmur, Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat 17413  

 

Dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

 

1. Pekerjaan apa yang dilakukan sebelum umur 60 tahun? Dan dimana? 

“Pekerjaan yang dikerjakan sebelum usia beranjak 60 tahun, saya menjadi karyawan 

kontraktor dan juga pernah terjun sebagai wiraswasta. Lokasinya lebih banyak di 

daerah Jakarta sebab menjadi karyawan kontraktor mengerjakan proyek membangun 

gedung-gedung bertingkat hingga 21 lantai” 

 

2. Pada saat ini hal umum apa saja yang ditanggungkan kepada bapak dalam bagian 

keuangan? 

“Saya masih memiliki tanggungan yaitu dua anak saya yang sekarang kuliah, namun 

satunya baru menyelesaikan perkuliahan dan mencukupi semua kebutuhan sehari-hari. 

Sebetulnya saya memiliki empat anak perempuan. Anak yang pertama dan kedua, 

sudah menikah dan memiliki anak satu. Anak saya yang ketiga ini baru menyelesaikan 

perkuliahannya kemarin di Universitas Pancasila fakultas Psikologi. Dan anak saya 

yang keempat sekarang ini masih kuliah menginjak semester lima di Universitas 

Mercu Buana.” 

 

3. Seperti apa gaya hidup yang bapak jalani di saat sebelum umur 60 tahun? 

“Mempola hidup yang sederhana sebagaimana orang yang beragama.” 

 

4. Masa depan seperti apa yang bapak rencanakan di masa tua saat itu? 

“Harapan masa depan saya ketika sebelum menginjak umur 60 tahun, harapan saya  

membesarkan anak-anak saya, mereka bisa mandiri dengan segala konsekuensi dari  

pendidikannya maka saya berharap anak saya mendapatkan pendidikan yang cukup  

untuk masaa depannya nanti.” 

 

5. Apakah ada hambatan untuk mewujudkan rencana tersebut? Apa itu ? 

“Hambatan selalu ada, namun dapat mengatasinya dengan kesabaran, menyerahkan s

egala sesuatu kepada Allah SWT tetapi dengan upaya dan usaha sehingga perjalanan 

kehidupan akan seperti cobaan agar kita semakin pandai dan maju dalam berpikir ma

upun dari segi ekonomi dsb.” 

 

6. Pekerjaan apa yang dilakukan sesudah umur 60 tahun? 

“Sekarang beranjak diumur 60 tahun ini, kebanyakan orang untuk mempersiakan pen

siunnya. Akan tetapi karena saya sebelum umur 60 tahun memiliki harapan tidak ada 

pensiun bagi saya. Dan sekarang saya menjadi pengawas dalam kontruksi pembangun

an. Sehingga dalam pengawasan ini menggunakan pengalaman saya selama bekerja.” 

7. Seperti apa gaya hidup yang bapak jalani setelah pensiun? 
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Saya memilih gaya hidup yang sederhana saja.” 

 

8. Apa yang menjadi dasar penilaian bapak dalam membeli sebuah produk? 

“Dalam memilih produk saya tentunya dengan melihat kualitasnya.” 

 

9. apakah bapak cenderung loyal atau cenderung tidak loyal terhadap 1 produk? 

“Saya tidak memiliki loyal dalam suatu produk.” 

 

10. Apa ketertarikan bapak dalam membeli sebuah produk, bapak berdasarkan iklan-iklan 

yang bapak lihat di sejumlah media? 

“Tentunya iklan dapat membantu suatu kuliatas dalam produk sehingga membuat say

a tertarik untuk memilih suatu produk.” 

 

11. Iklan media apa yang memberikan informasi tentang produk tersebut? 

“Informasi iklan produk kebanyakan melalui TV yang saya lihat.” 

 

12. Jika info dari teman, dari manakah teman bapak memperoleh info tersebut? 

“Terkadang dari TV. Akan tetapi dari produk tersebut yang ditawarkan kepada saya m

engerti kualitas produk tersebut.” 

 

13. Apa cita-cita bapak saat muda dulu? 

“Cita-cita saya sebagai insinyur.” 

 

14. Bagaimana cara bapak menjaga kesehatan ketika sudah berumur 60 tahunan? 

“Dengan cara menjaga pola makan dan olahraga yang cukup.” 

 

15. Mengapa bapak memilih pekerjaan ini ketika sudah berumur 60 tahunan? 

“Karena bekerja sebagai pengawas hanya membutuhkan otak untuk berfikir, tidak me

merlukan tenaga berlebih.” 

 

16. Siapa tokoh idola/ inspirasi yang bapak Kagumi? 

“Saya mengidolakan Rasulallah SAW, karena diumur yang sekarang ini saya ingin 

berhijrah ke arah yang lebih baik lagi.” 

 

17. Apa yang bapak perhatikan pada gaya hidup saaat ini? 

“Saya menjaga kesehatan dan juga makanan”  

 

18. Apa yang bapak lakukan agar tetap menjaga kesehatan? 

“Untuk menjaga kesehatan kita itu melakukan olahraga dan pola makan” 

 

19. Lebih memilih alat kesehatan atau obat kesehatan untuk menjaga stabilitas tubuh? 
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“Alat kesehatan misalnya dengan pijat kaki kemudian sepatu olahraga dan pijat kaki 

itu bisa digunakan setiap anggota keluarga” 

 

20. Alat kesehatan jeni apa yang paling banyak dibeli? 

“Alat kesehatan yang paling banyak itu tidak terlalu banyak tapi kebanyakan produk 

untuk penggunaan dari bagian pinggang sampai kaki” 

 

21. Apa saja kebutuhan umum bapak saat ini? 

“Kebutuhan umum saya kira-kira yang pertama tentunya sembako, kopi, dan alat-alat 

kesehatan.” 

 

22. Kira-kira kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh bapak apa saja? 

“Saya selalu pakai listerin sebagai obat kumur biar menjaga kesehatan gigi” 

 

23. Barang apa yang paling diminati oleh bapak ketika memiliki uang tambahan? 

“Saya biasanya beli antara celana kalau tidak ya sepatu” 

 

24. Apakah bapak memiliki keinginan membeli sesuatu yang belum tercapai? 

“Paling ya bisa mencukupi kebutuhan anak” 

 

25. Kira-kira mana yang lebih penting dari beberapa keinginan yang belum terbeli oleh 

bapak? 

“Tentunya kebutuhan anak terlebih dahulu diutamakan” 

 

26. Dari beberapa alat kesehatan yang paling dibutuhkan oleh bapak, kebutuhan 

kesehatan apa yang diperlukan oleh bapak  digunakan pada bagian mana ? (apakah 

jantung, urat, pinggang) 

“Saya memiliki problem pada gigi saya yang berlubang. Tentunya saya lebih 

mengutamakan kesehatan mulut. Tapi tidak lupa dengan olahraga kesehatan fisik 

juga dengan membeli produk alat-alat kesehatan.” 

 

27. Apakah bapak telah memiliki barang tersebut untuk kesehatan mulut ? apa nama 

barang tersebut ? 

“Ya tadi sudah saya jelaskan bahwa barang yang paling dibuthkan yaitu obat kumur 

listerin” 

 

28. Dari kebutuhan yang bapak jelaskan tadi mana kebutuhan menjadi barang favorit 

bapak ? 

“Kebutuhan favorit saya adalah kopi” 

 

29. Jika bapak memiliki cukup dana barang kesehatan mana yang akan bapak beli ? 

Apakah obat kumur atau sepatu? apakah kelebihan dana tersebut pantas digunakan 
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untuk memenuhi kebutuhan membeli barang tersebut atau bapak lebih memilih untuk 

keperluan lain ? untuk keperluan apakah itu ? 

“Saya akan lebih memilih kebutuhan anak terlebih dahulu dan setelahnya kebuhan 

lain. Tapi saya tidak bisa lepas dari produk obat kumur listerin.” 

 

 

vii. Hasil Wawancara 

 

  Dibagi menjadi 2 kategori yaitu kebutuhan dan keinginnan : 

a. Kebutuhan umum : Minyak wangi, sabun dettol 

b. Kebutuhan khusus : alat kesehatan, obat kumur (mouthwash) 

c. Keinginan umum : Anaknya mendapatkan pendidikan yang cukup untuk masa 

depannya nanti.  

d. keinginan khusus : Bercita-cita menjadi insinyur 
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BAB IV 

PERCOBAAN DAN HASIL 

 

Hasil penelitian yang dilakukan kelompok kami terhadap narasumber kami yang bernama 

yaitu bapak Ahmad Fauzi Archaul. Secar garis besar bab ini akan memaparkan hasil dari 

wawancara dan hasil dari redesign yang telah kami buat. Dalam bab ini terdiri dari beberapa 

subbab, yaitu : 

a. Analisis Produk Utama 

b. Semiotika Produk Utama 

c. Barang Pendukung 

d. Analisis Produk Pesaing 

e. Konsep Redesain Kemasan 

 

i. Analisis Produk Utama 

 

A. Deskripsi Produk Listerine 

 

Sakit gigi yang merujuk kepada rasa nyeri sekitar gigi atau rahang sebagai efek dari 

kondisi gigi. Dalam banyak kasus, sakit gigi disebabkan oleh masalah gigi itu sendiri, 

seperti gigi berlubang rongga gigi, gigi retak, suatu akar gigi terekspos, atau penyakit 

gusi. Namun, gangguan dari sendi rahang juga dapat disebut juga sebagai "sakit gigi". 

Tingkat keparahan sakit gigi dapat digambarkan dari ringan hingga kronis, tajam dan 

menyiksa. Rasa sakit dapat diperburuk oleh mengunyah atau dingin atau panas. Sebuah 

ujian lisan menyeluruh, yang mencakup gigi X-ray, dapat membantu menentukan 

apakah sakit gigi datang dari masalah gigi atau rahang dan penyebabnya. 

 

Umumnya orang yang mengalami sakit ini terbawa suasana, ketika keadaan sekitar 

tenang biasanya rasa denyutan akan mereda. Tapi jika kondisi lingkungan gusar, bising 

dan penuh keramaian, maka rasa 'cenat-cenat' yang timbul akan semakin menggurita, 

pada akhirnya stres dan gampang marah. 

 

Jangan dulu khawair bagi Anda yang terbiasa dan tidak bisa menghindari hidup 

rame (dipasar misalkan), karena dengan berkumur dengan obat kumur yang sekarang 

banyak dipasaran pun biasanya dapat menurunkan rasa sakit tersebut. 

 

B. Kandungan & Manfaat Obat Kumur Listerine 

a. Nama Obat : LISTERINE 

b. Indikasi : Memperkuat gigi, mencegah pembentukan plak, menambal gigi 

berlubang dan         radang gusi serta melawan 

c. kuman penyebab bau mulut 

d. Golongan : Pernafasan/mulut dan gigi 

e. Kandungan : Timol 0,06%, eukaliptol 0,09%, mentol 0,04%, metil salisilat 0,05%, 

f. alkohol 22,86%. 
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g. Kemasan : Botol 80 ml, 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. 

h. Dosis : Dipakai kumur 

i. Produksi :Dalam Konfirmasi  

 

 

 

C. Efek Samping Obat Kumur Listerine 

Manjaga kesehat gigi dan mulut memang sangat penting dilakukan setiap hari. 

Guna untuk menjagaa gigi dan mulut terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat 

merusak gigi dan mulut. Namun untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut tidak 

cukup hanya dengan menyikat gigi saja, obat kumur jadi penyempurna perawatan 

sehari-hari. Beberapa kondisi yang disarankan agar menggunakan obat kumur yaitu; 

sariawan, karang gigi,dan adanya radang. 

Ada dua jenis obat kumur yang beredar ditoko-toko, yaitu yang mengandung 

persentase alkohol sangat tinggi dan yang tidak/minim mengandung alkohol. Contoh 

yang menggunakan alkohol dengan persentase sangat tinggi adalah Listerine ini yang 

mengandung alkohol sampai angka 22 - 26,9% (5 kali lipat dari bir dan 2 kali lipat dari 

anggur).  

 

Pada dasarnya alkohol dalam obat kumur tersebut bukan untuk membunuh bakteri 

tetapi hanya digunakan sebagai pembawa minyak esensial, yang merupakan bahan 

aktif dalam formula. Dalam kasus Listerine, formula yang larut dalam alkohol tersebut 

antara-lain: eucalyptol, mentol, metil salisilat dan timol larut yang memang cepat dan 

efektif untuk membasmi plak pada gusi. 

 

Ada masalah lain yang terkait dengan obat kumur yang berbasis alkohol yaitu 

bahwa, alkohol diketahui sebagai salah satu penyebab mulut kering. Orang dengan 

mulut kering lebih rentan terhadap bau mulut karena mereka tidak memiliki air liur 

yang cukup tersedia secara alami membersihkan bakteri sehinggi berujung kepada 

ketergantungan terhadap obat kumur tersebut. 

 

Sebenarnya, ada beberapa juga obat kumur yang tidak mengandung alkohol. 

Biasanya mereka menggunakan ekstrak daun sirih sebagai anti-septic alami untuk 

membunuh kuman. Sementara ini penelitian tentang obat kumur tanpa alkohol belum 

terlalu banyak yang dipublikasi. 

 

D. Efek berbahaya lainya: 

a. Memberikan pewarnaan yang tidak baik pada gigi maupun pada gigi tiruan atau 

restorasi geligi lainnya. 

b. Gangguan indera perasa. 

c. Terbentuknya tartar didalam gigi 

d. Iritasi pada mulut dan lidah erosi mukosa 

e. Retensi sodium 

f. Kelenjar membesar pada kedua sisi wajah atau leher 

http://caraobatisakitgigi.blogspot.com/2016/03/Listerine-Untuk-Sakit-Gigi.html
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g. Rasa ngilu pada akar gigi ulkus atau luka pada mulut.Obat kumur yang tertelan bisa 

menyebabkan efek samping yang serius yang membutuhkan perawatan kegawat 

daruratan, 

h. Anak kecil yang tertelan obat kumur beralkohol beresiko kematian 

i. Beberapa obat kumur juga mengandung fluoride yang akan juga memicu terjadinya 

keracunan bila tertelan. 

 

Berbagai ahli peneliti berpendapat, beberapa produk yang menggunakan alkohol 

seperti Listerine dan beberapa merek lainnya mungkin efektif untuk mencegah kondisi 

seperti radang gusi, mereka tidak membunuh bakteri di mulut. Bau mulut merupakan 

hasil senyawa sulfur yang dilepaskan oleh bakteri. Seseorang dengan gigi berlubang 

atau gusi bengkak memiliki lebih banyak bakteri yang berkembang biak di mulut. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa obat kumur yang memiliki bahan aktif klorin 

dioksida dan zink efektif menetralisir bau mulut. 

 

Untuk melawan sumber bau mulut, Anda dianjurkan untuk membasmikan bakteri 

penyebab bau mulut. Sayangnya, obat kumur saja tidak akan mencukupi untuk 

membunuh bakteri secara efektif. Para ahli menyarankan bahwa menyikat gigi dua kali 

atau bahkan tiga kali sehari dan flossing adalah pertahanan terbaik terhadap bakteri. 

Menggunakan pembersih lidah untuk menghilangkan bakteri tambahan terbukti sangat 

efektif untuk banyak orang dengan bau mulut kronis. Obat kumur memang dapat 

menyebabkan gusi sehat dan memberikan rasa segar bersih, tetapi tidak menghilangkan 

bakteri  

 

E. Indikasi 

 

Listerin Teeth & Gum Defens digunakan untuk membantu : 

a. Memperkuat gigi 

b. Mencegah pembentukan plak 

c. Menambal gigi berlubang 

d. Melawan radang gusi 

  

F. Efek Samping 

 

a. Gangguan indera perasa 

b. Iritasi pada mulut dan lidah 

c. Keracunan 

d. Ngilu pada akar gigi yang luka 

e. Ngilu bila ada bagian mulut yang luka 

f. Penggunaan pada anak kecil sangat berbahaya terutama jika tertelan 
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G. Dosis & Cara Mengonsumsi 

 

a. Tuangkan 20 mL atau 4 sendok makan Listerin ke gelas kecil 

b. Teguk, jangan sampai tertelan 

c. Kumurkan Listerin hingga menyentuh seluruh bagian mulut, selama 30 detik 

d. Setelah selesai, buang Listerin dari dalam mulut 

 

Bacalah pada label kemasan berapa lama jeda waktu setelah penggunaan obat kumur 

untuk diperbolehkan makan atau minum. Listerin dapat digunakan baik sebelum atau 

sesudah menyikat gigi. 

H. Deskripsi Kedokteran 

 

Indikasi 

Listerin Teeth & Gum Defense digunakan untuk membantu : 

 

a. Memperkuat gigi 

b. Mencegah pembentukan plak 

c. Menambal gigi berlubang 

d. Melawan radang gusi 

  

Efek Samping 

 

1. Gangguan indera perasa 

2. Iritasi pada mulut dan lidah 

3. Keracunan 

4. Ngilu pada akar gigi yang luka 

5. Ngilu bila ada bagian mulut yang luka 

6. Penggunaan pada anak kecil sangat berbahaya terutama jika tertelan 

  

Dosis & Cara Mengonsumsi 

1. Tuangkan 20 mL atau 4 sendok makan Listerin ke gelas kecil  

2. Teguk, jangan sampai tertelan 

3. Kumurkan Listerin hingga menyentuh seluruh bagian mulut, selama 30 

detik 

4. Setelah selesai, buang Listerin dari dalam mulut 

5. Bacalah pada label kemasan berapa lama jeda waktu setelah penggunaan 

obat kumur untuk diperbolehkan makan atau minum. Listerin dapat 

digunakan baik sebelum atau sesudah menyikat gigi 
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ii. Semiotika Produk Listerine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listerine Teeth and Gum Defence (Listerine obat kumur perlindungan gigi dan gusi) 

A. Warna  

a. Denotasi : warna botol dari Listerine sebenarnya warna bening semua tetapi yang 

membuat mereka berbeda- beda dari kegunaannya masing- masing. Seperti yang 

diatas Listerine yang berwarna hijau. Warna Listerine, di atas, dan di bawah 

menggunakan warna hitam agar tidak terlalu banyak warna. Ada bagian sedikit 

penjelasan juga dibagian bawah yang menggunakan warna putih. Di bagian kotak 

yang berwarna kuning itu sebagai pengingat. 

b. Konotasi : warna hijau dalam kemasan dapat dimaknai dengan kesegaran. 

Kesegaran yang dimaksud untuk melindungi gigi dan gusinya. Dalam psikologi 

warna, hijau kerap digunakan untuk membantu seseorang yang berada dalam 

situasi tertekan-agar lebih mampu menyeimbangkan dan menenangkan emosinya. 

 

B. Font/ Teks 

a. Denotasi : tulisan “Listerine” dibuat besar dan diikuti dengan nama beberapa 

manfaat yang berada diatas nama Listerine seperti “Teeth and Gum Defence” 

yang huruf depannya saja yang besar. 
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b. Konotasi : tipe huruf yang digunakan dalam Listerine menggunakan sans serif yang 

tidak mempunyai kaki. huruf ini menggunakan jenis font kapital agar terlihat tegas 

dan tingkat keterbacaannya jelas. Ketebalan huruf standart karena mengikuti jenis 

font nya itu sendiri. 

 

 

 

C. Objek 

 

a. Denotasi : objek di dalam kemasan hanya menggunakan persegi panjang dan 

persegi saja dimana dalam kotak terdapat teks. 

b. Konotasi : kotak yang terdapat teks didalamnya untuk mempertegas kalimat yang 

berada di dalam kemasan. 

 

D.  Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kemasan produk ini, produk yang dapat 

menyenggarkan mulut dengan desain simple dan terdapat keterangan yang banyak agar 

tidak terlalu bahaya bagi pengguna. Dan mudah membedakan manfaat-manfaatnya dari 

warna nya yang berbeda-beda. 

 

iii. Barang Pendukung 

 

A. Alat pijet kaki 

Alat pijet kaki getar Nuage sama seperti sumo foot terapy Advance didesain sesuai 

dengan telapak kaki Anda, NUAGE Sumo Foot Therapy juga dilengkapi dengan lighting 

yang menunjukkan kondisi aktif. Penggunaan rutin NUAGE SUMO FOOT 

THERAPI secara teratur selama 15 menit sama dengan berlari sejauh 2km. Pijatan getaran 

yang dihasilkannya dapat melancarkan aliran darah. 

Spesifikasi Alat Pijat Kaki Getar NUAGE Infra Red Foot Terapy 

Power: 220V – 50HZ 

Rated Power: 65Watt 

Rated working time: 15 menit 

 

B. Sepeda statis  

Bersepeda bisa dilakukan secara langsung di lapangan atau bisa juga dilakukan 

secara aman di dalam ruangan, dengan menggunakan spinning bike atau biasa disebut 

sepeda statis. 
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Yang jelas bersepeda akan membantu meningkatkan vitalitas, membakar kalori dan 

juga menghilangkan stres. Bagaimana cara bersepeda, coba duduk saja di atas sadel dan 

manfaat akan diperoleh. 

 

Bersepeda bisa membakar 300 kalori per jam dengan kecepatan sedang, 400 kalori 

per jam dengan kecepatan tinggi dan 700 kalori dengan bersepeda gunung di medan berat 

selama 1 jam, manfaat lain dari bersepeda adalah membakar lemak dan mengencangkan 

otot. 

 

 

 

C. Sepatu Olahraga  

 

Sepatu saat ini dirancang dengan fungsi yang spesifik. Sepatu training biasanya 

mempunyai bobot lebih berat. Alasannya, sepatu training mempunyai foam yang lebih 

tebal jika dibanding dengan sepatu lari. Bantalan yang lebih tebal itu dimaksudkan agar 

sepatu bisa lebih multifungsi. Yang dimaksud multifungsi adalah mendukung berbagai 

macam gerakan kaki. Pergerakan ke depan, ke samping, ataupun ke belakang. Dengan 

foam yang lebih tebal, sepatu ini juga menjanjikan daya tahan yang lebih lama untuk para 

pemakainya. 

 

 

 

iv. Analisis Produk Pesaing 

 

A. Deskripsi Produk Colgate Mouthwash 
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Sebuah merek yang pada prinsipnya biasa menjual produk kebersihan mulut seperti 

pasta gigi, sikat gigi, obat kumur dan benang gigi. Diproduksi oleh perusahaan 

konglomerat Amerika Colgate-Palmolive. Produk kesehatan mulut Colgate pertama 

kali dijual oleh perusahaan ini pada tahun 1873, enam belas tahun setelah kematian 

sang pendiri, William Colgate. 

a. Tipe Produk : Produk Kesehatan mulut 

b. Pemilik : Colgat-Palmolive 

c. Negara  : United Stated 

d. Tahun Berdiri : 1873 

e. Pemasaran : Internasional 

Menurut laporan tahun 2015 oleh perusahaan riset pasar Kantar Worldpanel, Colgate 

adalah satu-satunya merek di dunia yang dibeli oleh lebih dari separuh rumah tangga 

di seluruh dunia. Colgate memiliki penetrasi pasar global sebesar 67,7% dan pangsa 

pasar sebesar 45%. Meskipun demikian, ini mempertahankan tingkat pertumbuhan 

tertinggi dari semua merek dalam survey tersebut, dengan 40 juta rumah tangga baru 

membeli produk bermerek colgate pada tahun 2014. Penetrasi pasar globalnya hamper 

50% lebih tinggi dari merek sebelumnya dalam penelitian ini, Coca-Cola ( penetrasi 

43,3%) 

B. Segmentasi Pasar 

 

a. Demografi 

Pria dan Wanita, usia 12 tahun – lanjut usia, pendidikan : smp, sma, kuliah – 

keatas. 

b. Geografi 

Internasional 

c. Sosial Ekonomi  

B+, A-, A 

 

d. Psikografi 

Masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pentingnya menjaga kesehatan 

mulut dan juga masyarakat yang telah memiliki gangguan pada mulut.  

 

C. Kelebihan Produk  

 

a. Alcohol Free 
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b. Antibacterial mouthwash 

c. Menghlangkan 24 kali bakteri untuk mulut yang lebih sehat 

d. Proshield 

e. Membantu mencegah radang gusi 

f. 12 jam melindungi dari bakteri yang menyebabkan radang gusi 

 

D. Komposisi Produk  

 

1. Cetylpyridinium chloride 0.075%. purpose: Antigingivitis/ antiplaque 

 

2. Water, Mineral Oil, glycerin, sorbitol, flavor, benzyl alcohol, potassium sorbate, 

sodium saccharin, sucralose, simethicone, helianthus annuus ( sunflower ) seed 

oil, beta carotene, FD&C blue no.1 

 

v. Konsep Redesain Kemasan 

 

A. Analisis SWOT 

 

a. Strength 

Merupakan obat pembersih mulut dengan komposisi alcohol free, Aman untuk mulut dan 

produk ini adalah Mouthwash dengan Proteksi hingga 12 Jam.  

 

b. Weakness 

- Harga yang cukup mahal dibandingkan semua produk sejenisnya 

- Media promosi yang kurang sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu 

mengenai produk ini. 

-  

c. Opportunity 

Produk bebas alcohol yang lebih aman dan halal untuk masyarakat Indonesia yang 

didominasi muslim. 

 

d. Threats 

Produk pembersih mulut merk lain. 

 

 

B. Analisis 5W+1H 

 

a. What 

Produk pembersih mulut atau obat pencuci mulut untuk gigi lebih Kuat dan bersih.  
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b. When 

Pada tahun 1873 

 

c. Where 

United Stated 

 

d. Why 

Obat pencuci mulut dibutuhkan untuk membantu proteksi kesehatan mulut dan 

menjegah radang pada gusi. 

 

e. Who 

William Colgate 

 

f. How 

Dengan melewati proses Pencampuran Komposisi dan sterilisasi yang jauh lebih baik 

mutunya 

 

C. Brain Storming 

 

Curah pendapat (brainstorming) adalah teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian 

penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan 

dari anggota kelompok. Istilah brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborn pada awal 

dasawarsa 1940-an. 
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Berikut brain storming yang kami lakukan: 

 

 

 

 

D. Kemasan 

 

Berdasarkan Brain storming yang kami buat, kami mengambil 5 Point, yakni Larutan, 

Proshield, Pencegahan dan Modern. 

Kemudian dari 5 Point tersebut, kami buat kemasan baru untuk produk ini. 
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Menggunakan Point Larutan, untuk membuat produk ini memiliki kesan 

menyegarkan. Kemudian salah satu yang menjadi kelebihan produk ini yaitu perlindungan 

12 jam, dilambangkan dengan shield atau perisai. Warna biru pada bagian Variant 

memberikan kesan modern. Tetap mempertahankan warna corporate yaitu warna merah 

dan putih. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

E. Desain Poster Untuk Sosial Media 

 

 

F. Konsep Desain 

 

a. Warna 

Menggunakan warna biru arti yang memiliki arti kesejukan dan terasa dingin saat 

menngunkan produk colgate.  

 

b. Image 

Image yang digunakan menggunkan gambar sepasang lansia yang sedang 

berbincang-bincang. Image ini dipilih mengingat target kami adalah seorang 

pensiunan. 

 

c. Typografi 

Untuk typografi menggunkan jenis huruf San serif agar pesan dalam tulisan tersebut 

dapat tersampaikan dengan baik.  
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BAB V 

PEMECAHAN 

 

Sebagai pengguna produk dalam jangka panjang dianjurkan mengoreksi kandungan 

produk. Sehingga tidak merugikan atau menimbulkan bertambahnya penyakit baru. Bahan 

berbahaya disuatu produk bila dikonsumsi dalam jangka panjang, maka produk tersebut sangat 

tidak dianjurkan untuk dikonsumsi secara lanjut. Mencari kandungan yang aman bagi tubuh, 

mencari informasi dari berbagai media tentang produk tersebut hingga bahan-bahan dalam 

kandungan produk aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Berikut ialah beberapa data analisa 

pemecahan dari permasalahan pada narasumber. 

a) Bentuk Badan Hukum  

i. Listerine 

Dr. Joseph Lawrence berhasil menciptakan obat kumur Listerine. Dr. Joseph 

Lawrence adalah seorang dokter dan ahli bedah asal Inggris yang pertama melakukan 

operasi di ruang yang disterilkan oleh antiseptik hingga jumlah pasien yang selamat 

meningkat dengan pesat. Inspirasi dari produk Listerine pada saat itu terjadi. 

Sehingga Dr. Joseph Lawrence menciptakan produk obat kumur antiseptik yang 

awalnya bernama Lister hingga saat ini menjadi Listerine dengan indikasi produk 

sebagai berikut : 

 

1) Memperkuat gigi 

2) Mencegah pembentukan plak 

3) Menambal gigi berlubang 

4) Melawan radang gusi 

 

ii. Colgate 

Produk Colgate satu-satunya merek di dunia yang dibeli oleh lebih dari separuh 

rumah tangga di seluruh dunia menurut laporan tahun 2015 oleh perusahaan riset 

pasar Kantar Worldpanel. Colgate memiliki penetrasi pasar global sebesar 67,7% 

dan pangsa pasar sebesar 45% Colgate memiliki penetrasi pasar global sebesar 

67,7% dan pangsa pasar sebesar 45%. Meskipun demikian Colgate dikategorikan 

produk dengan jual pasar yang tinggi, banyak diminati oleh masyarakat global. 

Dengan memiliki indikasi : 

 

1) Memperkuat gigi 

2) Melindungi dan mencegah gigi dari radang gusi 

3) Mencegah bau mulut  

4) Mencegah pembentukan plak 

 

b) Kualitas dan Kemudahan Produk  

i. Listerine 

Kualitas : 

1) Memperkuat gigi 

2) Mencegah pembentukan plak 
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3) Menambal gigi berlubang 

4) Melawan radang gusi 

  

Kemudahan 

Dapat terjangkau 

 

 

ii. Colgate 

Kualitas  

1) Alcohol Free 

2) Antibacterial mouthwash 

3) Menghilangkan 24 kali bakteri untuk mulut yang lebih sehat 

4) Proshield 

5) Membantu mencegah radang gusi 

6) 12 jam melindungi dari bakteri yang menyebabkan radang gusi. 

 

Kemudahan 

Dapat membunuh bakteri tanpa diperiksa dokter 

 

 

c) Segmentasi Pasar 

i. Listerine 

 

Geografi : International 

Demografi : Pria dan wanita, umur 18-60 thn, kelas sosial B+, A-, A 

Psikografi : Pengguna lebih banyak bertemu dengan orang 

 

 

ii. Colgate 

 

Geografi : International 

Demografi : Pria dan Wanita, umur 9-60 thn, Kelas sosial B+, A-, A 

Psikografi : Masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pentingnya      

  menjaga kesehatan mulut dan juga masyarakat yang telah 

  memiliki gangguan pada mulut.  
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d) Advertising  

 

Listerine 

 

 

 

 

Colgate 
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e) Alasan Memilih Colgate 

 

Alasan dari pemilihan produk obat kumur Colgate ialah Colgate merupakan produk dengan 

penetrasi pasar yang besar di dunia Internasional. Produk obat kumur Colgate juga 

memiliki nilai kelebihan dimana produk tersebut memiliki komposisi bebas alcohol. 

Kebanyakan dari obat kumur pada umunya memiliki alcohol dalam komposisinya, 

sementara produk colgate ini tidak memiliki kadar alcohol dan menjadikan produk ini lebih 

aman digunakan. 


