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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN  

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Fitness merupakan latihan yang menggunakan beban didalamnya yang apabila 

pelaku aktivitas tersebut tidak mengerti dan tidak dipandu akan mengakibatkan 

hal yang tidak diinginkan terjadi. Penelitian yang dilakukan penulis ini bertujuan 

untuk merancang sebuah aplikasi tentang pola latihan beban membentuk tubuh 

bagi pemula pada smartphone  yang berisi tentang informasi panduan pola latihan 

beban yang baik dan benar. Aplikasi ini ditujukan untuk pemula fitness menengah 

kebawah karena banyak dari antara mereka tidak mengerti dan kesulitan dalam 

mencari informasi pola latihan beban yang baik dan benar. Oleh karena itu dengan 

adanya aplikasi ini, diharapkan pemula fitness menengah kebawah akan terbantu 

dalam mencari informasi pola latihan beban membentuk tubuh yang baik dan 

benar . 

 Aplikasi yang penulis buat ini berisi tentang informasi pola latian beban, 

pengetahuan tentang nutrisi, supplemen, dan pengukur ideal tubuh, dan diramu 

sedemikian rupa secara interaktif. Interaktif disini adalah pengguna dapat 

berinteraksi dengan aplikasi ini secara langsung dengan media smartphone 

sehingga mereka dapat menentukan sendiri informasi apa yang ingin mereka 

ketahui. Dengan aplikasi ini diharapkan akan memudahkan pemula fitness untuk 

mengakses informasi tersebut dalam smartphonenya dimanapun dan kapanpun. 
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3.1.1. Wawancara 

Penulis mewawancarai bapak Jimmy selaku Master Coach dan personal 

trainer manager di Best Fitnes pada tanggal 15 April 2015 di Best Fitness. Ia juga 

telah menyelesaikan pendidikan dan mendapat sertifikasi dari Trigger point 

performance therapy. Penulis bertanya tentang perbedaan level tiap pelaku fitness, 

kendala yang sering dialami pemula, akibat yang akan dialami apabila tidak 

mengerti pola latihan beban yang baik dan benar, informasi apa saja yang 

dibutuhkan pemula, dan mengapa mereka tidak mau menggunakan jasa personal 

trainer Penulis juga mewawancarai bapak Hendricus Rico Kasim selaku personal 

trainer yang telah menyelesaikan pendidikan di RTS (Resistance Training 

Specialist) sekalius pemilik Spartan Gym pada tanggal 11 maret 2015 melalui 

media sosial Blackberry Messenger.Penulis bertanya tentang definisi personal 

trainer dan perbedaan level tiap pelaku fitness. 

1. Hasil Wawancara 

Menurut wawancara dengan bapak Jimmy yang sudah bergelut dibidang olahraga 

fitness selama 10 tahun dan juga selaku Master Coach dan personal trainer 

manager di Best Fitnes pada tanggal 15 April 2015 di Best Fitness, ia menuturkan 

bahwa pelaku fitness dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu beginner, intermediate, dan 

advance. Yang membedakan mereka adalah level fitness (waktu, pengetahuan, 

dan minat). Sama seperti yang dijelaskan oleh bapak Hendricus Rico Kasim 

bahwa pelaku fitness juga mempunyai 3 tingkatan yaitu beginner, intermediate, 

expert. Beginner merupakan individu yang baru memulai aktifitas olahraga 

kurang dari 1 bulan. Intermediate merupakan individu yang sudah melakukan 
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aktifitas olahraga rutin selama 3 – 12 bulan, dan mereka sudah memahami 

beberapa pola latihan dan memahami anatomi tubuh. Sedangkan expert 

merupakan individu yang telah berlatih lebih dari 12 bulan dan telah mengerti 

anatomi tubuh, system syaraf, sestematik otot, memahami berbagai macam pola 

latihan, dan mampu menciptakan program latihan, dan memahami pengaturan 

pola makan yang baik. 

 Bapak Jimmy menyebutkan kendala-kendala apa saja yang sering dialami 

oleh pemula. Ia berkata bahwa kendala yang pasti di alami pemula adalah mereka 

tidak mengerti pola latihan beban yang baik dan benar seperti apa, hal itu 

mengakibatkan mereka hanya menggunakan alat yang mereka mengerti saja cara 

menggunakannya. Hal itu tentu saja menyebakan kerugian pada individu tersebut, 

manfaat yang didapat tidak sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. 

 Bapak Jimmy juga menyebutkan akibat apa saja apabila pemula tidak 

mengerti tentang pola latihan beban yang baik dan benar. Teknik pola latihan  

beban tidak hanya cara menggunakan alat fitness saja, pemanasan, posisi dan 

bentuk postur tubuh saat latihan, pemilihan beban, dan teknik pernafasan juga 

termasuk teknik pola latihan beban yang baik dan benar. Bagi pemula yang tidak 

melakukan pemanasan dan langsung melakukan latihan beban dapat 

menyebabkan kram otot, postur dan posisi yang salah ditambah dengan pemilihan 

beban yang melebihi kemampuan akan menyebabkan dislokasi atau pergeseran 

sendi. 
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 Ia juga menyebutkan informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh 

pemula fitness guna menunjang goal atau tujuan dari individu tersebut. Informasi 

itu antara lain pola latihan beban yang baik dan benar, pengetahuan dan tips 

nutrisi, pengetahuan akan suplemen, Body Mass Index Calculator guna 

mengetahui seberapa ideal tubuh, pengetahuan membentuk otot, program latihan 

dalam kurun waktu tertentu. Menurut observasi bapak Jimmy, sekarang hamper 

90% penguna jasa personal trainer merupakan kaum wanita. Hal itu disebabkan 

kaum wanita tidak mengerti dan takut menjadi lebih besar dari sebelumnya. 

Mereka juga takut mengalami cidera. 

2.  Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan bapak Jimmy dan bapak Hendricus Rico dapat 

disimpulkan bahwa pemula fitness memerlukan panduan dalam pola latihan 

beban. Pemula yang tidak mengerti pola latihan yang baik dan benar beresiko 

keram dan cidera pada saat latihan. Informasi yang dibutuhkan pemula guna 

mendukung perjalannya membentuk tubuh antara lain, pengetahuan tentang pola 

latihan beban, pengetahuan tentang nutrisi, pengetahuan tentang suplemen, BMI 

kalkulator, tips membentuk otot, dan program latihan dalam kurun waktu tertentu. 
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3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Penulis melakukan observasi ke 4 tempat Gym yang ada di Tangerang seperti 

Andy’s Gym, Fantastic Fitness, Hot Shape, dan Get Fit Karawaci. Observasi 

dilakukan pada Jumat, 17 April 2015. Berdasarkan hasil observasi, penulis 

melihat bahwa alat-alat yang ada di ke 4 tempat gym tersebut cukup memadai 

hampir sama. Alat-alat disana mencakup seluruh bagian otot seperti dada, bahu, 

punggung, perut, dan kaki. Biaya perbulan dari masing-masing tempat gym 

tersebut adalah Andy’s gym Rp.180.000, Hot Shape Rp.160.000, Get Fit 

Rp.225.000, dan Fantastic fitness Rp.180.000. Lalu hanya Get Fit yang memiliki 

personal trainer dan ketika ditanya ia telah menyelesaikan pendidikan atau 

belum, ia menjawab tidak pernah menjalani pendidikan tersebut dan hanya 

sebatas pengalaman pribadi. Lalu kebanyakan dari mereka juga membawa 

handphone mereka pada saat latihan beban. Mereka meletakan di saku mereka 

maupun di letakan dekat alat yang sedang mereka mainkan. 

 

3.1.3. Survey Angket atau Questioner 

Proses penelitian dilakukan dengan pencarian masalah yang dihadapi oleh 

responden. Pencarian masalah bedasarkan data yang ada dilapangan, untuk 

memperoleh data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan 

melakukan survey angket dan observasi dengan responden. Kuisioner yang 

disebarkan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui benarkah masalah tersebut 
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ada, informasi apa saja yang mereka butuhkan, perilaku dan karakteristik target 

dalam menggunakan aplikasi pada smartphone, dan bagaimana aplikasi tersebut 

dapat membantu mengurangi bahkan menyelesaikan masalah tersebut. 

Untuk menjaga ke valid-an data, penulis melakukan penyebaran kuisioner 

secara offline, dimana penulis mendatangi gym  menengah kebawah yang berada 

di Tangerang. Gym tersebut antara lain Andy’s Gym, Fantastic fitness, Hot Shape, 

dan get fit karawaci.Penulis melakukan penyebaran kuisioner dari tanggal 7 April 

2015 hingga 18 April 2015. Penulis memilih gym tersebut menjadi sample data 

dikarenakan gym tersebut memiliki biaya perbulannya tidak mahal atau menengah 

kebawah, berbeda dengan Gold’s gym, Celebrity Fitness, dan Best fitness yang 

mempunyai biaya perbulannya diatas Rp.300.000. Terlebih juga gym menengah 

kebawah tersebut tidak memiliki personal trainer. Selain itu penulis juga 

mendapatkan kemudahan dari wilayang yang sama dengan tempat tinggal penulis, 

sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lebih fokus dan mendalam. 

Dalam melakukan pengumpulan data melalui kuisioner yang dilakukan 

selama , kuisioner tersebut disebarkan dengan penyebaran offline dengan 

mendatangi gym menengah kebawah yang ada di Tangerang. Kuisioner ini 

dibagikan kepada pemula fitness di tempat gym  menengah kebawah dengan 

mengambil responden berjumlah 67 orang, maka penulis dapat mengambil hasil 

sebagai berikut. 
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1. Hasil Survey/ Questioner 

Berikut hasil kuisioner yang telah penulis bagikan kepada pemula fitness  yang 

berada di sekitaran Tangerang. 

1. Identitas Responden 

 

 

 

 

 

 

Setelah kuisioner di akumulasikan terlihat bahwa jumlah responden yang 

berkelamin pria lebih besar daripada wanita. Terdapat 55 orang pria dan 

12 orang wanita Hal ini menujukan bahwa dalam olah raga latihan beban 

lebih banyak diminati oleh pria ketimbang wanita. 
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Dalam segi usia, terlihat bahwa responden yang berusia 18-24 lebih 

banyak ketimbang usia lainnya. Terdapat 42 responden yang berusia 18-

24, 13 responden yang berusia 25-31, 10 responden yang berusia 32-37, 

dan 2 responden yang berusia lebih dari 38 tahun. 

 

 

 

 

 

 

Dalam segi tempat tinggal, terlihat bahwa responden yang berdomisili di 

Tangerang lebih banyak ketimbang responden yang berdomisili di luar 

Tangerang. 

2. Informasi minat responden 
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Dalam segi minat responden, terlihat bahwa responden yang mengatakan 

latihan beban penting lebih banyak ketimbang yang mengatakan bahwa 

latihan beban itu tidak penting. 62 responden mengatakan penting dan 5 

reponden mengatakan tidak penting. 

 

 

 

 

 

 

Dalam segi berapa lama latihan beban, penulis selektif memberikan 

kuisioner kepada responden, penulis bertanya kepada meja kasir untuk 

mendata orang yang memang baru pertama kali bergabung di tempat gym  

tersebut. Alhasil lebih banyak yang latihan beban kurang dari 3 bulan, 

tetapi ada juga yang memang baru pertama kali bergabung di tempat gym  

namun mereka pernah latihan beban sebelumnya. 
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3. Informasi alasan responden latihan beban 

 

 

 

 

 

Dalam segi alasan mengapa mereka ingin latihan beban, terlihat bahwa 

responden yang mengatakan ingin membentuk tubuh paling tinggi 

dibandingkan dengan pilihan yang lain. 34 responden mengatakan ingin 

membentuk tubuh, 28 mengatakan ingin membakar lemak, 3 responden 

untuk mengisi waktu luang, dan 2 responden berangkat dengan paksaan 

dari orang lain.  Dengan demikian aplikasi yang penulis buat lebih 

ditujukan kepada mereka yang ingin membentuk tubuh. 

4. Preferensi Informasi pengetahuan responden tentang latihan beban 
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Dalam segi pengetahuan tentang pola latihan beban, terlihat bahwa 

responden lebih banyak belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang 

latihan beban ketimbang responden yang pernah. Responden yang pernah 

pun mendapatkan pengetahuan tersebut kebanyakan dari teman yang 

belum tentu benar pengetahuannya. Beberapa responden juga berkata 

bahwa ia pernah mendapatkan pengetahuan tentang latihan beban dari 

personal trainer karena ia free  trial di gym menengah keatas. Tetapi 

pengetahuan itu hanya diberikan sebatasnya. 45 responden mengatakan 

tidak dan 22 responden mengatakan ya. 

 

5. Informasi maukah responden menggunakan jasa personal trainer 

 

 

 

 

 

 

Dalam segi minat menggunakan jasa personal trainer, terlihat bahwa lebih 

banyak responden tidak ingin menggunakan jasa seorang personal trainer 

ketimbang menggunakan jasa personal trainer. Kebanyakan responden 
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berkata bahwa penggunaan jasa personal trainer akan menambah biaya. 

Mereka lebih baik bertanya kepada teman, namun informasi dari teman 

cukup meragukan. Beberapa dari mau menggunakan personal trainer 

namun tempat gym  menengah kebawah tidak semua mempunyai  personal 

trainer. 51 responden menjawab tidak mau menggunakan jasa personal 

trainer dan 16 responden menjawab iya mau menggunakan jasa personal 

trainer. 

6. Informasi kebutuhan responden akan aplikasi 

 

 

 

 

 

Dalam segi kebutuhan akan aplikasi tentang latihan beban, terlihat bahwa 

lebih banyak responden yang membutuhkan aplikasi ketimbang yang 

tidak. Dalam pertanyaan ini juga penulis merasa sangat tepat sekali dalam 

pembuatan aplikasi tentang pola latihan beban bagi pemula. 60 responden 

menjawab iya dan 7 responden menjawab tidak butuh. 
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7. Informasi apa saja yang dibutuhkan responden 

 

 

 

 

 

 

 

dalam segi kebutuhan informasi yang akan nada dalam aplikasi, sesuai 

dengan wawancara dengan bapak Jimmy, penulis memberikan pilihan 

sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Managar fitness di Best 

Fitness. Dari kuisioner terlihat bahwa responden lebih mengutamakan pola 

latihan beban yang baik dan benar. Mereka juga membutuhkan informasi 

mengenai pengetahuan dan tips nutrisi, suplemen, dan perhitungan 

seberapa ideal tubuh. Informasi lainnya kurang diperlukan seperti 

pengetahuan tentang membentuk otot dan program latihan dalam kurun 

waktu tertentu. 
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8. Preferensi bahasa dalam aplikasi 

 

 

 

 

 

Dalam segi preferensi bahasa, terlihat bahwa responden lebih bahasa 

Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam aplikasi ini. 50 responden 

memilih bahasa Indonesia dan 17 responden memilih bahasa inggris. 

 

9. Preferensi gesture dalam aplikasi 
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Dalam segi preferensi gesture, terlihat bahwa responden lebih nyaman 

ketika menggunakan aplikasi yang memiliki gesture scroll up & down 

ketimbang slide right & left. 

10. Preferensi background dalam aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam segi warna pada background dan text, terlihat bahwa responden 

lebih nyaman apabila menggunakan background putih/terang dengan 

tulisan hitam/gelap dan background cerah dengan tulisan hitam/gelap. 38 

responden memilih background putih/terang dengan tulisan hitam/gelap, 

10 responden memilih background putih/terang dengan tulisan warna 

primer, 4 responden memilih background cerah dengan tulisan putih, dan 

15 responden memilih background cerah dengan tulisan hitam/gelap. 
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11. Informasi operating system responden 

 

 

 

 

 

 

Dalam segi operating system, terlihat bahwa responden lebih banyak 

menggunakan Android ketimbang iOS. Mengingat bahwa target dari 

aplikasi ini merupakan kalangan menengah kebawah jadi sudah bias 

dipastikan bahwa Operating System yang mereka gunakan adalah 

Android. Fakta dari masyarakat juga mengatakan bahwa smartphone 

android sudah dapat diraih pada harga 2 sampai 3 juta per unitnya. Tetapi 

smartphone iOS baru dapat diraih pada harga 3 juta keatas. 

12. Preferensi style design dalam aplikasi 
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Dalam segi preferensi style design, terlihat bahwa style flat design lebih 

diminati responden mengingat tahun 2015 merupakan tren style flat 

design. 

 

3.1.4. Analisis Data 

Setelah penulis melakukan penilitian berupa wawancara dan penyebaran 

kuisioner penulis menganalisa SWOT (Strrength, Weakness, Opportunity, dan 

Threat) dan STP (Segmenting, Targeting, Positioning) dari aplikasi yang akan 

dibuat ini. Analisis data digunakan sebagai acuan pengembangan konsep 

perancangan baik dari visual maupun komunikasi. 

1. Analisis SWOT 

Penulis melakukan analisis SWOT yang bertujuan untuk menganalisis 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari aplikasi yang ingin 

penulis buat. 

Aplikasi ini merupakan sebuah wadah yang memuat informasi 

tentang pola latihan beban guna membentuk tubuh bagi pemula fitness 

yang terdapat dalam sebuah aplikasi smartphone. Aplikasi ini ditujukan 

kepada pemula fitness terutama pria karena berdasarkan kuisioner yang 

telah penulis sebar, lebih banyak pemula fitness  pria ketimbang wanita. 

Informasi yang disajikan lebih kepada langkah – langkah yang baik dan 
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benar. Informasi yang disajikan berasal dari literatur dan pakar, sehingga 

informasi tersebut kecil kemungkinannya untuk salah. 

 Aplikasi ini juga mempunyai kelemahan yaitu pemula yang sudah 

mengerti dan ingat jelas seluruh informasi yang ada dalam aplikasi ini akn 

tidak membutuhkan aplikasi ini lagi. 

 Kesempatan yang dimiliki aplikasi ini adalah seperti yang 

dikatakan dalam techno.okezone.com yang di akses pada 10 april 2015 

bahwa di Indonesia smartphone sudah menjadi kebutuhan primer bagi 

seluruh masyarakat. Sesuai dari kuisioner juga penulis menemukan bahwa 

banyak pemula fitness  yang membutuhkan aplikasi tentang pola latihan 

beban guna membentuk tubuh. 

 Ancaman yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah kemungkinan 

pemula fitness masih mempercayai informasi dari teman mereka yang 

kebenarannya diragukan. 

Strength informasi dikemas dalam sebuah wadah secara gratis , 

terdapat pada smartphone sehingga bisa diakses 

kapanpun, dimanapun. Infromasi merupakan sebuah 

langkah-langkah sehingga mudah dicerna. 

Weakness apabila pengguna sudah mengerti, mereka tidak 

membutuhkan aplikasi ini lagi 

Opportunities smartphone sudah menjadi kebutuhan primer seluruh 
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kalangan. banyak pemula fitness yang membutuhkan 

informasi tentang pola latihan beban guna membentuk 

tubuh di Tangerang. 

Threat pengguna masih percaya dengan informasi temannya 

yang kebenarannya masih diragukan. Terdapat aplikasi 

tentang fitness lainnya. 

 

Tabel 3.1. Tabel SWOT 

 

2. Analisis STP 

Penulis melakukan analisis STP guna mengetahui siapa yang sebenarnya 

membutuhkan aplikasi tersebut. Analisis dilakukan dengan menentukan 

Segmenting , Targeting (target masyarakat), dan Positioning dari aplikasi 

tersebut. 

Segmenting • Jenis kelamin 

Pria – Wanita 

• Usia 

18 – 24 Tahun 

• Pekerjaan 
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Semua pekerjaan 

• Pendidikan 

Minimal SMA keatas 

• Psikografis : mementingkan gaya hidup sehat 

• Geografis : Tangerang 

Targeting Target dari aplikasi ini adalah mereka yang ingin 

membentuk tubuh, namun memiliki keterbatasan 

pengetahuan akan pola latihan beban dan keterbatasan 

biaya untuk jasa seorang personal trainer. 

Positioning Positioning dari aplikasi ini adalah menjadi referensi bagi 

pemula fitness tentang pola latihan beban yang baik dan 

benar 

 

3.1.5. Studi Existing 

Pada era dimana teknologi semakin maju dan pesat ini semakin banyak 

orang yang membuat aplikasi smartphone. Guna menentukan visual desain yang 

tepat dan sesuai dengan perancangan aplikasi ini, penulis melakukan studi 

existing pada competitor atau contoh aplikasi yang sudah ada sebagai bahan 

pertimbangan yang akan digunakan pada konsep perancangan dalam tugas akhir 
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ini. Penulis meneliti informasi apa saja yang ada, tampilannya, dan icons/buttons 

dari keseluruhan aplikasi tersebut. 

Aplikasi pertama adalah Bodybuilding & fitness. Aplikasi ini merupakan 

aplikasi yang mempunyai rating cukup tinggi, review yang bagus dari pengguna, 

dan memiliki jumlah pendownload cukup banyak. Aplikasi ini hanya ada pada 

Android. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Aplikasi Bodybuilding & fitness 

Aplikasi ini ditujukan kepada individu yang ingin membentuk tubuh. Aplikasi ini 

berisi tentang latihan beban berdasarkan kelompok otot terlihat pada gambar 3.1. 

sebelah kiri. Tampilan homepage pada aplikasi ini terlihat jelas pada gambar 

paling kiri. Icon pada aplikasi ini di wakilkan oleh foto atau text. 

 Pada homepage terdapat menu utama. Menu utama terbagi menjadi 2 

bagia yaitu exercise dan workouts seperti yang terlihat pada gambar 3.1. Pada 
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pilihan exercise, terdapat beberapa buttom berdasarkan kelompok otot seperti 

abdominals, back, biceps, dll . apabila kita memilih abdominals atau otot perut, 

aplikasi akan berganti halaman pada halaman pola-pola latihan guna membentuk 

otot perut. Workouts merupakan informasi pola latihan beban yang diramu untuk 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Terlihat pada gambar 3.1. bagian sebelah 

kanan, setelah memilih workouts terdapat 1 button  program latihan beban selama 

2minggu. 

Aplikasi kedua adalah totall fitness yang merupakan sebuah aplikasi yang berisi 

informasi tentang pola latihan beban. Aplikasi ini hanya terdapat pada Android. 

Berbeda dengan aplikasi bodybuilding & fitness sebelumnya, aplikasi totall fitness 

mempunyai informasi yang lebih banyak. Aplikasi ini mempunyai informasi 

tentang nutrisi, suplemen, motivasi dalam bentuk foto, tantangan, dan keperluan 

lain seperti perhitungan Body Mass Index. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Aplikasi total fitness 
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Berbeda dengan aplikasi bodybuilding & fitness, aplikasi total fitness 

menggunakan lebih banyak elemen desain seperti bentuk, garis, dan warna. Pada 

transisi setiap halamannya juga terdapat animasi seperti slide left. Pada homepage 

terbagi jadi 6 menu terlihat pada gambar 3.2. aplikasi ini juga sudah menggunakan 

icon walaupun tidak semua. Tetapi gambar icon tidak jelas membuat pengguna 

sulit memilih . fitur-fitur tambahan dari aplikasi ini yaitu program-program latihan 

yang telah aplikasi ini ramu sedemikian rupa. Tertapi sangat disayangkan 

program-program tersebut hanya dapat kita pelajari apabila kita meng-update 

aplikasi ini ke berbayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Contoh program latihan Aplikasi total fitness 

Pada aplikasi ini alat peraga gerakan dijelaskan melalui foto dan video. Namun 

apabila ingin melihat gerakan dalam video, aplikasi ini akan link pada youtube 

yang mengharuskan kita pindah halaman ke aplikasi youtube maupun mobile 

browser. 
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Gambar 3.4. Aplikasi Fitness Buddy Free 

 

Aplikasi selanjutnya adalah Fitness Buddy Free. Pada aplikasi ini , terdapat 

pilihan untuk log in menggunakan akun facebook guna menyimpan data latihan di 

server aplikasi tersebut. Pengguna dapat menggunakan akun facebook atau 

membuat akun baru. Pada aplikasi ini kelengkapan informasi nya kurang 

dibandingkan dengan aplikasi total fitness. Aplikasi fitness buddy free lebih 

mementingkan pada pola latihan beban terlihat dari menu yang disediakan. Pada 

aplikasi ini juga terdapat weight tracker, namun sangat disayangkan karena harus 

meng-upgrade to pro terlebih dahulu apabila ingin menggunakan fitur tersebut. 

Pada aplikasi ini juga banyak menggunakan icon yang memnudahkan pengguna 

untuk mengerti dan mencari informasi apa yang mereka butuhkan. Alat peraga 

dalam aplikasi ini merupakan gambar bergerak dalam format gif. 
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