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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah
Jantung merupakan salah satu organ tubuh manusia yang berbentuk seperti kepalan tangan di dalam

rongga dada yang dikenal dengan nama rongga toraks dan berada di sebelah kiri garis tengah rongga dada.

Otot-otot membentuk jaringan yang seperti serat yang tidak sama dengan otot lain di bagian tubuh manusia,

membentuk anyaman rumit bersama dengan otot-otot di sekitarnya yang menggabung menjadi bentuk yang

bersambungan (John F. Knight, 2005). Darah yang dipompa kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, hal itu

terjadi terus menerus dan menjaga kelangsungan hidup setiap manusia semenjak mereka lahir ke dunia hingga

tutup usia. Jantung yang berdetak seiring bertumbuh dan berkembangnya manusia ikut menua sehingga tidak

sedikit yang mengalami serangan jantung atau menderita penyakit jantung yang bisa mengakibatkan kematian.

Serangan jantung adalah salah satu penyebab terbesar kematian di dunia yang juga dikenal sebagai silent

killer karena terjadi begitu tiba-tiba dengan berbagai macam penyebab. Pada tahun 2012 kematian tertinggi

disebabkan oleh penyakit jantung iskemik (Ischemic Heart Disease) dengan jumlah 7,4 juta jiwa berdasarkan

data yang dimiliki WHO. Penyebab terjadinya serangan jantung sendiri beranekaragam, yang paling sering

adalah riwayat penyakit jantung di dalam keluarga, obesitas (kegemukan), diabetes, merokok, level kolesterol

yang tinggi, hingga stress. Serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja yang mengakibatkan kematian

mendadak tanpa pesan kepada orang-orang yang dikasihi. Kematian mendadak yang disebabkan oleh

serangan jantung dinilai oleh badan peneliti kesehatan disebabkan oleh konsumsi makanan yang banyak

mengandung lemak dan gula serta terkait dengan gaya hidup yang semakin maju (John F. Knight, 2005).

Informasi terkait dengan kesehatan sebenarnya tidak sulit dicari karena kini dengan perkembangan jaman

yang pesat informasi tersebut bisa dicari dengan mencarinya pada mesin pencari di internet. Media sosial yang

menggunakan jaringan bisa menjadi salah satu sumber untuk mencari informasi yang kini begitu mudah

disebarkan dengan peminat yang begitu banyak di Indonesia dengan berbagai range umur yang beragam,

ketertarikan untuk mencari informasi tersebut kembali menurun karena begitu banyaknya informasi yang

diberikan dalam bentuk tulisan paragraf yang begitu panjang. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dan

menyebarkan informasi, media sosial yang memiliki pengguna dengan jumlah banyak akan menjadi efektif

untuk membagikan pengetahuan yang ada secara luas dan minim biaya, berikut adalah tabel penggunaan

sosial media yang ada di Indonesia hingga tahun 2016 dengan batasan umur yang berbeda.

Untuk mencari tahu mengenai pengetahuan netizen mengenai penyakit jantung, penulis melakukan survei

singkat melalui internet dengan bertanya seberapa sering mereka mencari info mengenai kesehatan, mayoritas

menjawab bahwa mereka sangat jarang mencari informasi tersebut.

Diagram I.1.1
Sumber statita.com

Diagram I.1.2
Sumber dok pribadi



9

Dilanjutkan dengan pertanyaan penulis terkait dengan ketertarikan netizen untuk mencari informasi

mengenai kesehatan sebanyak 75 % menjawab mereka lebih tertarik untuk membaca informasi kesehatan

yang ber-visual / komik, 14 % memilih dalam bentuk wacana, dan 11 % tidak keberatan dengan informasi

yang berbentuk artikel tulisan maupun dalam bentuk visual/komik. Responden menjawab mengetahui dan

memiliki pengetahuan umum mengenai serangan jantung sehingga untuk memberikan informasi lebih lanjut

akan lebih mudah dipahami.

Di Indonesia sendiri tepatnya pada Kota Semarang, kasus yang berhubungan dengan jantung memikiki

peningkatan dan penurunan yang tidak sedikit tiap tahunnya, terhitung dari tahun 2011 hingga 2015 penyakit

serangan jantung tidak pernah kurang dari angka 4000. Melalui laporan yang disampaikan Dinas Kesehatan

Semarang, jumlah pasien yang berpenyakit jantung pada usia dini memiliki kecenderungan untuk

mendapatkan penyakit itu melalui penyakit bawaan sejak lahir/ turunan dari orang tuanya, sementara pasien

dengan usia di atas 40 tahun ke atas memiliki penyakit tersebut karena kurangnya kepedulian dalam menjaga

kesehatan melalui makan dan gaya hidup.

Melalui data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, kematian yang disebabkan oleh penyakit

jantung dimasukkan dalam kategori Penyakit Tidak Menular dan memilik pertambahan jumlah pasien setiap

tahunnya yang tidak pernah kurang dari 900 orang.

Pentingnya kondisi keuangan serta tingkat kebutuhan yang telah berubah kepentingannya

menjadikan setiap individu memiliki anggapan untuk terus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan

mereka dan mengikuti gaya hidup lingkungannya. Dengan berbagai hal yang kini telah mudah untuk

DiagramI.1.3
Sumber dok pribadi

Grafik I.1.4
Sumber dok Dinas Kesehatan Semarang

Grafik I.1.5
Sumber dok Dinas Kesehatan Semarang
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didapatkan secara instan mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih malas untuk bergerak dan

belorahraga karena apa saja yang mereka inginkan bisa diantar begitu mudah ke tangan mereka hanya

dengan membayar jumlah uang yang ditentukan. Merambaknya gaya hidup tersebut ikut mengubah

pandangan mereka akan kesehatan sehingga dampak penyakit yang diderita karena pola hidup yang

berubah kurang sehat terus bermunculan dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Kondisi

demikian membuat masyarakat rentan akan penyakit karena asupan lemak yang berasal dari junk

food serta makanan instan dan kurang olahraga sementara masyarakat sendiri menyadari buruknya

pola hidup mereka ketika penyakit sudah berada di tubuh mereka.

I.2. Identifikasi Masalah
1. Tingginya kasus kematian yang disebabkan oleh serangan jantung

2. Artikel yang beredar saat ini berbentuk paragraf sehingga menurunkan minat ketertarikan audiens dalam

membaca.

3. Minimnya frekuensi dari netizen untuk mencari tahu mengenai penyebab hingga penanggulangan kasus

serangan jantung

I.3. Pembatasan Masalah
Bagaimana meningkatkan minat masyarakat untuk mencari informasi kesehatan? Dengan menggunakan

komik edukasi yang lebih menarik secara visual dan mudah dibaca. Hal-hal yang dibahas diantaranya adalah

fungsi dari jantung, penyakit yang bisa menyerang jantung dan penyebabnya, terjadinya serangan jantung

hingga pertolongan pertama yang bisa diberikan sebelum mengantarkan pasien serangan jantung ke rumah

sakit serta pembatasan wilayah penelitian yang dilakukan di Semarang.

Sebelum mulai menjelaskan mengenai apa itu serangan jantung hingga apa yang bisa dilakukan orang

awam ketika berhadapan langsung dengan penderita yang mengalaminya komik ini akan memberikan

pendahuluan berupa gambaran fungsi jantung secara umum.

Dengan memberikan beberapa pertanyaan yang diarahkan kepada usia 22-30 tahun didapatkan pandangan

untuk mengemas informasi mengenai jantung ini melalui komik digital. Selain sebagai hiburan, komik digital

juga bisa memberikan berbagai informasi yang akan lebih mudah dijangkau melalui smartphone serta lebih

menarik untuk mereka yang kurang menyukai artikel yang penuh dengan tulisan.

Media yang dipilih sebagai sarana untuk menyebar luaskan informasi kesehatan ini agar diketahui

masyarakat luas menggunakan sosial media Facebook. Pemilihan ini dilakukan setelah melihat dari hasil

survei yang telah dilakukan pada statita yang menunjukkan Facebook sebagai media sosial yang paling banyak

digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga tahun 2016 ini sehingga akan lebih mudah menyebarkan

informasi pada sosial media yang memiliki banyak peminat.

I.4. Perumusan Masalah
Masalah yang hendak dibahas penulis adalah bagaimana memberikan informasi kesehatan jantung yang

menarik dan interaktif kepada masyarakat usia 22-30 tahun?

I.5. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi jumlah penderita penyakit jantung melalui komik digital serba

serbi jantung yang akan disebarkan melalui webtoon.

I.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pandangan dan ide yang bisa digunakan dalam lingkup Desain

Komunikasi Visual untuk direalisasikan di bidang kesehatan dalam bentuk media interaktif.

1.6.2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang bisa didapat dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan mengenai

jantung melalui pengetahuan umum, gejala hingga pertolongan pertama yang dapat diberikan oleh orang awam

dengan lebih atraktif dan bersahabat untuk dibaca.

I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Metode Kualitatif
Metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data yang berupa paragraf yang didapatkan selain

menggunakan cara yang bisa mendapatkan hasil yang bisa dikalkulasikan dan diambil hasil berupa kesimpulan dari

hasil pelaksanaan metode yang dilaksanakan.

I.7.1.1. Wawancara
Penulis mengumpulkan informasi dengan mengadakan wawancara kepada Dokter Jantung untuk

mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih sesuai untuk diberikan kepada orang awam sesuai dengan

target dari penelitian.

I.7.1.2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui buku cetak maupun buku digital untuk

melengkapi keperluan dari penelitian yang penulis laksanakan.

I.7.1.3. Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan kunjungan ke dinas kesehatan semarang untuk mendapatkan data

mengenai kasus yang diangkat dalam penelitian.
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I.7.2. Metode Kuantitatif
Metode kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan angket secara online maupun secara offline

kepada masyarakat dengan target usia 22 sampai 30 tahun di tempa-tempat umum untuk memperluas

pandangan yang didapatkan dalam hasil kuisioner.

I.8. Sistematika Penelitian
I.8.1. BAB I PENDAHULUAN

I.8.1.1. Latar Belakang Masalah

I.8.1.2. Identifikasi Masalah

I.8.1.3. Pembatasan Masalah

I.8.1.4. Perumusan Masalah

I.8.1.5. Tujuan Penelitian

I.8.1.6. Metode Penelitian

I.8.1.7. Sistematika Penulisan

I.8.2. BAB II TINJAUAN UMUM

I.8.2.1. Kerangka Berpikir

I.8.2.2. Landasan Teori

I.8.2.3. Kajian Pustaka

I.8.2.4. Studi Komparasi

I.8.3. BAB III STRATEGI KOMUNIKASI

I.8.3.1. Analisis

I.8.3.2. Sasaran Khalayak

I.8.3.3 Strategi Komunikasi

I.8.4. BAB IV STRATEGI KREATIF

I.8.4.1. Konsep Visual

I.8.4.2. Konsep Verbal

I.8.4.3. Visualisasi Desain

I.8.5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
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