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Abstrak 
Keadaan gizi yang baik atau buruk tentu dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Agar tubuh tetap 
sehat dan terhindar dari berbagai penyakit yang terkait oleh gizi, maka pola makan perlu ditingkatkan 
ke arah yang lebih sehat. Menurut hasil penelitian, mereka yang berada di usia 20-an sering 
dihadapkan dengan kelebihan gizi, terutama gula, garam dan lemak. Hal inilah yang mengakibatkan 
terus meningkatnya kasus penyakit degeneratif pada tahun ke tahun. Penyebabnya adalah belum 
tersampaikannya informasi secara menyeluruh mengenai batasan konsumsi gula, garam dan lemak 
sehingga sebagian masyarakat khususnya dewasa muda terlena dengan makanan yang kurang 
menyehatkan dan tidak menyadari akan konsumsi gula, garam dan lemaknya yang berlebih. Oleh 
karena itu, dirancanglah media motion graphic untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 
mengenai informasi pentingnya membatasi kadar konsumsi gula, garam dan lemak, agar masyarakat 
dapat tercegah dari risiko yang membahayakan bagi kesehatan untuk masa sekarang maupun yang 
akan datang. 
Kata kunci : Kesehatan, Gizi, Gula, Garam, Lemak, Motion Graphic 
 

Abstract 
The state of good or bad nutrition can certainly affect human health. In order for the body to stay 
healthy and avoid the various diseases associated with nutrition, the diet needs to be improved to a 
healthier direction. According to the results of the study, those in their 20s are often confronted with 
excess nutrients, especially sugar, salt and fat. This causes an increasing cases of degenerative 
diseases year to year. The cause is the lack of information about the limits of sugar, salt and fat 
consumption, so some people, especially young adults are complacent with less healthy foods and 
were not aware of the consumption of excess sugar, salt and fat. Therefore, the motion graphic media 
is designed to increase the public's knowledge about the importance of limiting the consumption of 
sugar, salt and fat, so that people can be prevented from risks that are harmful to health for the 
present and future. 
Key Words : Health, Nutrition, Sugar, Salt, Fat, Motion Graphic
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haris Arizal, Aditya Januarsa, M.Ds. dan Esty Fadhila M, S.Ds., M.I.Kom. 
 

 

 KV 402 – 2 

1 PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 

 
Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini 
disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan 
mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang baik membuat berat badan 
normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta 
terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini. 
 
Gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk dan faktor risiko menjangkitnya 
penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, pembuluh darah, hipertensi, stroke, diabetes serta 
kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Menurut data Depkes pada tahun 
2016, kasus penyakit degeneratif di Indonesia pun cenderung meningkat, 37% kematian 
disebabkan oleh penyakit degeneratif pada tahun 1990 dan pada tahun 2015 menjadi 57%.  
 
Hal ini disebabkan oleh gaya hidup masyarakat Indonesia sekarang yang terganggu oleh 
tersedianya berbagai makanan siap saji dan siap olah, kebiasaan ngemil, kebiasan memasak yang 
kurang sehat dan ketidak-tahuan tentang gizi yang menyebabkan masyarakat dihadapkan pada 
pola makan yang tidak seimbang. Sebagian besarnya berasosiasi dengan kelebihan gizi, kelebihan 
gizi ini timbul akibat kelebihan asupan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam dan 
lemak/minyak berlebih. 
Menurut Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2013, sebanyak 53,1% masyarakat Indonesia 
mengkonsumsi gula berlebih, 26,2% mengkonsumsi garam berlebih dan 40,7% mengkonsumsi 
lemak berlebih. 
 
Akibat dari konsumsi gula, garam dan lemak/minyak berlebih yang paling fatal adalah 
menyebabkan penumpukan radikal bebas pada tubuh. Radikal bebas inilah yang dapat 
menyebabkan kerusakan pada DNA dan mutasi gen serta pertumbuhan dan perkembangan sel 
secara tidak wajar, sehingga muncul penyakit degeneratif seperti stroke, kanker, diabetes.  
 
Karena tingkat konsumsi gula, garam dan lemak berlebih masyarakat Indonesia semakin 
meningkat setiap tahunnya, maka Kementerian Kesehatan Indonesia menganjurkan pembatasan 
konsumsi gula per orang seharinya adalah 50gr (4 sendok makan), batasan garam per orang 
seharinya adalah 5gr (1 sendok teh) dan batasan konsumsi lemak atau minyak per orang seharinya 
adalah 67gr (5 sendok makan). Hal ini di canangkan pada program Pedoman Gizi Seimbang. 
Namun, menurut Ir. Ahmad Syafiq, MSc, PhD selama ini program tersebut kurang 
tersosialisasikan. Hal ini selaras dengan data kuesioner bahwa 61,2% masyarakat dewasa muda 
tidak mengetahui mengenai Pedoman Gizi Seimbang serta 71.6% tidak mengetahui batasan 
konsumsi gula, garam dan lemak perharinya. 
 
Maka dari itu, dibutuhkan suatu media yang dapat membantu dalam upaya menginformasikan 
kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang pangan dan pembatasan konsumsi rendah gula, 
garam dan lemak. 
 

1.2. Identifikasi Masalah Secara Umum 
 
• Konsumsi gula, garam dan lemak berlebih masyarakat Indonesia meningkat dari tahun ke 

tahun. 
• Meningkatnya kasus penyakit degeneratif di Indonesia seperti penyakit jantung, pembuluh 

darah, hipertensi, stroke, diabetes serta kanker. 
• Kebiasaan masak masyarakat yang kurang sehat dengan menggunakan gula, garam dan 

minyak saat secara berlebihan. 
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1.3.  Identifikasi Masalah Secara DKV 
 

• Kebiasaan ngemil pada masyarakat yang tidak dibarengi dengan kebiasaan membaca 
informasi nilai gizi yang terdapat pada makanan, sehingga kandungan gula, garam dan lemak 
yang masuk kedalam tubuh tidak terkontrol. 

• Belum tersampaikannya informasi secara menyeluruh mengenai batasan konsumsi gula, 
garam, gula dan lemak. 

 
 

2 KONSUMSI GULA, GARAM DAN LEMAK 
 
2.1. Gula 
 

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang dapat larut dalam air dan diserap oleh tubuh untuk 
diubah menjadi energi. 
 
Di bidang kesehatan, sudah banyak penelitian yang menunjukan efek negatif dari gula. Gula 
merupakan salah satu karbohidrat sederhana yang sulit untuk dicerna dan diubah menjadi energi 
karena gula mengandung sukrosa. 
 
Saat gula masuk ke dalam mulut maka seluruh hormon pengatur metabolisme akan terpengaruh 
terutama insulin. Hormon insulin dikeluarkan oleh sel beta pankreas ke dalam darah agar gula 
dapat diproses menjadi energi di dalam sel. 
 
Namun, kemampuan insulin untuk memproses gula ada batasnya, semakin banyak gula yang 
diproses makan semakin banyak insulin yang dibutuhkan untuk memproses. Penambahan insulin 
ke dalam darah tidak selalu menyalurkan gula ke dalam sel. Jika hal ini terjadi secara terus-
menerus maka gula akan tetap mengambang di dalam darah. Inilah awal mula yang menyebabkan 
munculnya penyakit-penyakit, sehingga dapat dipastikan jika gula kurang baik bila dikonsumsi 
berlebihan. 
 

2.2. Garam 
 
Garam adalah benda padat berwarna putih dalan bentuk kristal yang merupakan kumpulan 
senyawa dengan bagian terbesar. Garam didapatkan dengan cara mengeringkan air laut sehingga 
didapatkan kristal-kristal mineral berasal dari air laut.   
 
Natrium membantu otot dan saraf bekerja sebagaimana  mestinya dengan cara membantu 
kontraksi otot dan transmisi impuls saraf. Selain itu, natrium juga membantu mengatur tekanan 
dan volume darah. Mengkonsumsi natrium dalam jumlah yang sesuai dapat membantu mengatur 
keseimbangan cairan di dalam tubuh anda dan menjaga pH darah. 
 
Namun, asupan mineral yang berlebih dapat membahayakan fungsi tubuh. Penggunaan garam 
berlebihan dapat meningkatkan jumlah sodium di dalam tubuh. Hal tersebut memberikan efek 
yang serius untuk kesehatan. 
 
Terlalu banyak garam menyebabkan air tertahan di dalam tubuh sehingga terjadi peningkatkan 
volume darah dan menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah, yang 
meningkatkan tekanan pada pembuluh darah. 
 

2.3. Lemak 
 

Lemak ialah salah satu sumber energi yang sangat penting dibutuhkan khususnya manusia guna 
melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia mempunyai tubuh yang membutuhkan kadar lemak yang 
seimbang, hal ini untuk membuat agar cadangan energi tetap ada. 
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Konsumsi lemak dan minyak dalam hidangan sehari-hari dianjurkan tidak lebih dari 25% 
kebutuhan energi, jika mengonsumsi lemak secara berlebihan akan mengakibatkan berkurangnya 
konsumsi makanan lain. Hal ini disebabkan karena lemak berada didalam sistem pencernaan 
relatif lebih lama dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, sehingga lemak menimbulkan 
rasa kenyang yang lebih lama. 
 
Akibat kelebihan lemak dalam tubuh ternyata akan mengakibatkan berbagai jenis penyakit yang 
sangat fatal untuk tubuh. Tubuh akan terasa tidak sehat dan tidak bisa digunakan untuk melakukan 
berbagai aktivitas dengan baik. 

 
 

3 KONSEP PEMECAHAN MASALAH 
 
3.1.Analisis SWOT 
 

• Strenght X Opportunity 
Gula, garam dan lemak mempunyai peran penting bagi tubuh, namun bila dikonsumsi secara 
berlebihan dapat berpotensi munculnya penyakit degeneratif. Sayangnya, saat ini masyarakat 
dewasa muda banyak yang belum mengetahui batasan konsumsi gula, garam dan 
lemak/minyak. 

• Strenght X Threat 
Masyarakat sudah terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yamg diolah dengan gula, garam 
dan minyak yang berlebih ataupun kandungan dari camilan tidak menyehatkan. 

• Weakness X Opportunity 
Dengan bantuan teknologi, masyarakat harus segera di informasikan mengenai konsumsi gula, 
garam dan lemak yang benar. Karena bila dibiarkan, masyarakat tidak akan paham dan 
konsumsi gula, garam dan lemak terus meningkat. Hal ini dapat menyebabkan tidak 
terkontrolnya zat radikal bebas, sehingga berkembang menjadi penyakit degeneratif. 

• Weakness X Threat 
Budaya yang membiasakan memasak makanan dengan gula, garam dan minyak secara 
berlebih menyebabkan palet lidah mereka terbiasa dengan makanan seperti itu. Padahal 
banyak sekali hal merugikan yang akan berdampak pada tubuh bila dilakukan terus menerus, 
baik untuk kerusakan dalam tubuh ataupun kerusakan pada bagian luar tubuh. 
 

3.2. Problem Statement 
 

Gula, garam dan lemak mempunyai peran dan manfaat bagi tubuh, tetapi bila dikonsumsi 
berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Sayangnya, informasi mengenai batasan konsumsi 
gula, garam dan lemak kurang tersampaikan, menyebabkan sebagian besar masyarakat khususnya 
dewasa muda terlena dengan makanan yang kurang menyehatkan sehingga tidak menyadari  akan 
konsumsi gula, garam dan lemaknya yang berlebih. 
 

3.3. Problem Solution 
 
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pentingnya membatasi kadar 
konsumsi gula, garam dan lemak agar masyarakat dewasa muda dapat tercegah dari risiko yang 
membahayakan bagi kesehatan untuk masa sekarang maupun yang akan datang, melalui 
perancangan media berbasis teknologi. 
 

3.4. Message Planning 
 

What to say 
”Kenali Gizinya untuk Penampilan yang Sempurna” 
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“Kenali Gizi” merupakan kalimat yang digunakan untuk mewakili permasalahan yang ada, 
dimana  target audience jarang mengetahui gizi yang mereka konsumsi, sehingga terkadang tanpa 
disadari konsumsi gula, garam dan lemaknya sudah berlebih dari batasan yang seharusnya. 
Dengan kalimat persuasif ini diharapkan target audience dapat lebih mengetahui kandungan gizi 
makanannya. 
 
“Penampilan yang Sempurna” untuk mewakili insight target yang ingin penampilannya 
memberikan kesan baik terhadap orang disekitarnya. 

 
How to say 
Menyampaikan informasi dengan pendekatan emosional melalui media motion graphic mengenai 
suatu karakter yang memiliki permasalahan percaya diri akibat penampilan yang tidak terjaga 
sehingga mengakibatkan kehidupannya terganggu, namun dengan upaya membatasi konsumsi 
gula, garam dan lemak maka penampilan lebih terjaga dan percaya diri karakter tersebut 
meningkat. 
 

3.5. Tujuan 
 

Perancangan motion graphic pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 
 
3.5.1. Tujuan Jangka Pendek  

• Wanita dewasa muda memahami batasan konsumsi gula, garam dan lemak perharinya. 
• Wanita dewasa muda paham mengenai pentingnya memperhatikan nilai gizi dari 

makanan yang akan dikonsumsinya. 
• Wanita dewasa muda memiliki keinginan untuk membatasi konsumsi gula, garam dan 

lemak hariannya. 
 

3.5.2. Tujuan Jangka Panjang 
• Masyarakat dapat membatasi asupan konsumsi gula, garam dan lemak dalam 

kesehariannya. 
• Menurunnya kasus penyakit degeneratif di Indonesia karena konsumsi gula, garam dan 

lemak berlebih. 
 

4 KONSEP KREATIF 
 
4.1. Target Audience 
 

4.1.1. Geografis 
Berada di wilayah kota-kota besar umumnya 
 

4.1.2. Demografi  
Gender  : Wanita  
Umur   : 21-25 tahun  
Status Sosial : Golongan menengah 
Pekerjaan   : Pegawai negeri, pemerintah daerah, pegawai swata, wanita karir, 

 
4.1.3. Psikografis  

Berjiwa sosial, suka memasak namun kurang terampil, senang ngemil, ingin jadi pusat 
perhatian, ingin dihargai. 
 

4.1.3. Teknografis 
Conversationalists, collector, spectator. 
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4.2. Efek Komunikasi 
 

• Feel  
Target merasa tergugah dengan video instagram story yang disajikan sehingga informasi 
yang disampaikan dapat masuk ke dalam sisi emosionalnya. Setelah itu target dapat tertarik 
untuk menonton video motion graphic selanjutnya yang di tautkan pada video instagram 
story. 

• Think 
Target mengetahui dengan membatasi konsumsi gula, garam dan lemak dalam 
kesehariannya dapat berpengaruh terhadap penampilan serta kepercayaan dirinya. 

• Do 
Target tergiring untuk membatasi konsumsi gula, garam dan lemak dalam kesehariannya. 
 

4.3. Creative Approach 
 

Pada perancangan tugas akhir ini, pendekatan kreatif yang digunakan adalah sebagai berikut: 
• Comparative juxtaposition 

Memperlihatkan kontras suatu karakter sebelum dan sesudah sadar dengan konsumsi gula, 
garam dan lemaknya yang berdampak pada kehidupannya. 

• Telling stories 
Memaparkan cerita dari sudut pandang suatu karakter yang kehilangan kepercayaan dirinya, 
namun dengan membatasi asupan gula, garam dan lemak maka penampilannya tampak lebih 
terjaga sehingga percaya dirinya pun meningkat. 
 

4.4. Tone and Manner 
 

• Healthy 
Kesan healthy dibangun untuk membantu penyampaian pesan tentang masalah kesehatan 
serta penggambaran karakter saat sudah transisi menjadi lebih sehat. 

• Wistful 
Kesan wistful ditunjukan saat karakter kurang mempunyai percaya diri dan memiliki rasa 
penyesalan. 

• Feminine 
Kesan feminine dimunculkan dari kepribadian target audience yang merupakan seorang 
wanita. 
 

5 KONSEP VISUAL 
 
5.1. Judul Motion Graphic 

 
5.1.1. Konsep Judul 
 

“Hai!” adalah kata yang pertama kali sering terucap saat baru pertama kali bertemu untuk 
berkenalan. Kata ini disesuaikan dengan what to say yang dibentuk. 
“Gizi” diambil dari topik permasalahan yang sedang digarap. 

 
5.1.2.  Konsep Warna 
 

Warna-warna yang dipakai dipilih berdasarkan landasan Tone and Manner yang dibangun. 
Warna yang di pakai adalah campuran warna hijau dan kuning yang mengartikan sehat dan 
kebahagiaan, warna ungu dan biru yang mengartikan kesedihan dan penyesalan serta warna 
merah muda dan krem yang mengartikan kelembutan dan feminim. 
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Gambar 1 : Judul Motion Graphic 

 
5.2. Motion Graphic 

 

                           

Gambar 2 : Motion Graphic Tahap Feel 1 
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Gambar 3 : Motion Graphic Tahap Feel 2 
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Gambar 4 : Motion Graphic Tahap Think 
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Gambar 5 : Motion Graphic Tahap Do 

 

 
 

Gambar 6 : Motion Graphic Tahap Do 
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Gambar 7 : Motion Graphic Tahap Do 
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Gambar 8 : Motion Graphic Tahap Do 

 
Gambar 9 : Gimmick 
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Gambar 10 : Instagram 
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7 KESIMPULAN 
 

1. Konsumsi gula, garam dan lemak perlu dibatasi agar masyarakat terhindar dari 
penyakit yang berkaitan dengan gizi. 
 

2. Masyarakat dewasa muda perlu di informasikan secara menyeluruh dan diingatkan 
untuk selalu mengetahui gizi dari makanan yang akan dikonsumsinya. 

 
3. Kemajuan teknologi dapat memudahkan alur dari informasi yang akan disampaikan. 
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