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Latar Belakang
Gaya hidup adalah suatu pola atau cara individu mengekspresikan atau
mengaktualisasikan, cita-cita, kebiasaan / hobby, opini, dsb dengan
lingkungannya melalui cara yang unik, yang menyimbolkan status dan peranan
individu bagi linkungannya.

Gaya hidup seorang pensiun dengan menjaga kesehatan adalah langkah utama
yang tepat. Dengan menjaga pola makan, minum air putih yang sesuai dengan 
takaran setiap tubuh manusia, olahraga teratur, dengan mengasah otak, 
menjaga postur tubuh, tanpa rokok dan alkohol, minum obat sesuai dengan 
anjuran dokter serta tidur yang cukup.



Rumusan Masalah
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?



Batasan Masalah
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



Tujuan Penulisan
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



Manfaat Penulisan
1. Bagi Narasumber : Lebih mengenal produk kebutuhan utama dengan

komposisi, kandungan berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang beserta cara
penanganannya

2. Bagi Masyarakat : Sebagai referensi untuk masyarakat agar lebih mengenal
produk yang berbahaya dan tidak berbahaya untuk jangka panjang

3. Bagi Peneliti lain : Memperkenalkan produk yang aman dikonsumsi secara
jangka panjang.



Penelitian Terkait



Narasumber memilih produk listerin sebagai kebutuhan rutin yang menjadi prioritas utama. Sebab 
narasumber memiliki masalah pada gusi. 

Listerin merupakan salah satu produk kumur yang terkenal di Indonesia sebagai sebuah merk yang 
berfungsi sebagai formula yang unik untuk membasmi kuman di dalam mulut. Diproduksi oleh
perusahaan Lambert Pharmaceutical.co. Produk ini terinspirasi oleh lister Lawrence yang saat itu
digunakan sebagai antiseptic dalam operasi dan mebasuh luka

Tipe Produk : Produk Kesehatan mulut

Pemilik : Lambert Pharmaceutical

Negara : United Stated

Tahun Berdiri : 1881

Pemasaran : Internasional



Komposisi dan efek samping
Komposisi :
◦ Eucalyptol

◦ Menthol

◦ Methyl salicylate

◦ Thymol

◦ Sodium Fluoride

◦ Zinc Chloride

Efek samping :
◦ Gangguan indera perasa

◦ Iritasi pada mulut dan lidah

◦ Keracunan

◦ Ngilu pada akar gigi yang luka

◦ Ngilu bila ada bagian mulut yang luka

◦ Penggunaan pada anak kecil sangat berbahaya
terutama jika tertelan



Dosis & Cara Mengonsumsi
- Tuangkan 20 mL atau 4 sendok makan Listerin ke gelas kecil

- Teguk, jangan sampai tertelan

- Kumurkan Listerin hingga menyentuh seluruh bagian mulut, selama 30 detik

- 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.



Produk Kebutuhan Umum
Alat pijat 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



Produk Kebutuhan Umum
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.

Dengan 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.



METODE PENELITIAN



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.

Evaluasi pembahasan wawancara

Narasumber memiliki kebutuhan umum dan kebutuhan utama yang memiliki
prioritas berbeda. 



Saran

Saran kami adalah agar narasumber kami menggunakan Colgate dibanding
Listerine, dikarenakan Colgate tidak mengandung alkohol yang berbahaya.



Biografi
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



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



Hasil Wawancara
Dibagi menjadi 2 kategori yaitu kebutuhan dan keinginnan :
◦ 1. Kebutuhan umum : Minyak wangi, sabun dettol

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

◦ 3. Keinginan umum : Anaknya mendapatkan pendidikan yang 
cukup untuk masa depannya nanti. 

◦ 4. keinginan khusus : Bercita-cita menjadi insinyur



Sekilas wawancara



Pembahasan 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 ni terdiri dari beberapa
subbab, yaitu :

a) biografi narasumber

b) hasil wawancara, 

c) Produk



Produk Pesaing
Tipe Produk : Produk Kesehatan mulut

Pemilik : Colgat-Palmolive

Negara : United Stated

Tahun Berdiri : 1873

Pemasaran : Internasional

Komposisi Produk :

Cetylpyridinium chloride 0.075%. purpose: Antigingivitis/ 
antiplaque

Water, Mineral Oil, glycerin, sorbitol, flavor, benzyl alcohol 
(kimia organic), potassium sorbate, sodium saccharin, 
sucralose, simethicone, helianthus annuus ( sunflower ) 
seed oil, beta carotene, FD&C blue no.1



Analisis SWOT
Strength
◦ Merupakan obat pembersih mulut dengan komposisi alcohol free, Aman

untuk mulut dan produk ini adalah Mouthwash dengan Proteksi hingga 12 
Jam. 

Weakness
◦ Harga yang cukup mahal dibandingkan semua produk sejenisnya
◦ Media promosi yang kurang sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu

mengenai produk ini.

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

yang didominasi muslim.

Threats
◦ Produk pembersih mulut merk lain.



Konsep Desain



Brain Stroming
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.



Hasil Brain Stroming



Desain 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.



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.



Poster Sosial Media



Desain Poster
Warna

Menggunakan warna biru arti yang memiliki arti kesejukan dan terasa dingin saat menngunkan
produk colgate.

Image

Image yang digunakan menggunkan gambar sepasang lansia yang sedang berbincang-bincang. 
Image ini dipilih mengingat target kami adalah seorang pensiunan.

Typografi

Untuk typografi menggunkan jenis huruf San serif agar pesan dalam tulisan tersebut dapat
tersampaikan dengan baik. 



Pemecahan



Bentuk Badan Hukum



Bentuk badan hukum
Indikasi Listerin

- Memperkuat gigi

- Mencegah pembentukan plak

- Menambal gigi berlubang

- Melawan radang gusi

Indikasi Colgate

- Memperkuat gigi

- Melindungi dan mencegah gigi dari radang

gusi

- Mencegah bau mulut

- Mencegah pembentukan plak



Kualitas dan Kemudahan Produk
Produk Listerine

Kualitas
◦ Memperkuat gigi

◦ Mencegah pembentukan plak

◦ Menambal gigi berlubang

◦ Melawan radang gusi

Kemudahan

Dapat terjangkau

Produk Colgate

Kualitas
◦ Alcohol Free

◦ Antibacterial mouthwash

◦ Menghilangkan 24 kali bakteri untuk mulut yang 
lebih sehat

◦ Proshield

◦ Membantu mencegah radang gusi

◦ 12 jam melindungi dari bakteri yang 
menyebabkan radang gusi.

Kemudahan

Dapat membunuh bakteri tanpa diperiksa dokter



Segmentasi Pasar 
Produk Listerine

Geografi: International

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

Psikografi : Pengguna lebih banyak bertemu 
dengan orang

Produk 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. 



Advertising
Produk Listerine Produk Colgate



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.



Kesimpulan
1. Narasumber menggunakan produk Listerin sebagai produk prioritas. Narasumber sudah

menggunakan dengan waktu jangka panjang. Sebab bila tidak mengkonsumsi obat kumur
tersebut maka akan mengalami ngilu pada masalah mulut. 

2. Penggunaan obat kumur Listerine dalam waktu jangka panjang termasuk berbahaya karena
di dalam kandungan Listerine memiliki kadar alcohol 

3. Terdapat produk yang lebih aman dari Listerine yaitu Colgate karena di dalam kandungan
Colgate tidak memiliki kadar alcohol di dalamnya.



Terima Kasih


