
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

I.1.1 Pentingnya Makanan 
         Salah satu kebutuhan terpenting kehidupan manusia adalah makanan. Makanan 

merupakan kebutuhan yang harus disediakan setiap harinya dan tidak akan pernah 

berhenti dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari Tetapi, di jaman 

modern saat ini banyak masyarakat yang tidak lagi memperhatikan akan pentingnya 

makanan sebagai pemenuhan kebutuhan, melainkan bagian dari gaya hidup 

(Lifestyle). Fromm (1998) mengatakan bahwa gaya hidup (lifestyle) seseorang 

menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan, tercermin dalam kegiatan, 

minat dan pendapatnya. Indikator untuk mengukur variabel gaya hidup (lifestyle) 

adalah pemanfaatan waktu, kesesuaian kebutuhan, kepercayaan terhadap merek, 

kebanggaan, citra merek, dan hubungan sosial. Sehingga kebanyakan orang, 

khususnya dalam gaya hidup terhadap membeli makanan, makan sangat berkaitan 

dengan hubungan sosial salah satunya adalah gaya hidup makan di luar seperti di 

restaurant - restaurant, dan cafe. 

 

      Perilaku makan diluar (restaurant atau cafe) muncul karena sebuah kebiasaan 

masyarakat terutama para remaja dan dewasa awal. , ketika makan diluar tidak hanya 

untuk memenuhi rasa lapar saja, tetapi sudah menjadi gaya hidup yang dapat 

mencirikan identitas, kelas, kelompok, dsb. Sehingga terjadilah perilaku 

konsumerisme, dimana perilaku yang mencerminkan “serba instan” serta cenderung 

mengarah pada gaya hidup mewah, boros, dsb.  

 

          Seiring dengan banyaknya perilaku makan diluar (restaurant atau cafe), orang - 

orang menjadi lupa mengontrol di dalam membeli sesuatu makanan. Secara umum, 

para remaja menyadari bahwa perilaku konsumerisme merupakan sikap negatif yang 

kurang bisa diterima dalam hubungan sosial. Dengan adanya perilaku konsumerisme 

dan hedonisme belakangan ini menimbulkan masalah baru, seperti  banyak orang 

yang ketika makan diluar (restaurant atau cafe-cafe) tetapi cenderung tidak 

menghabiskan makanannya.  
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1.1 Fakta Makanan Sisa  

      Kenyataannya, sekitar sepertiga makanan di dunia terbuang. Menurut FAO, 

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, manusia membuang makanan sebanyak 1,3 

miliar ton per tahun di dunia. Sementara bencana kelaparan terjadi di berbagai dunia 

yang jumlahnya mencapai angka yang fantastis yaitu sekitar 800 juta jiwa. 

 

     Di lembah Salinas, California, setiap tahun para petani membuang ribuan ton 

sayuran segar yang dianggap tidak memenuhi standar supermarket. Ironisnya, 

jumlah tersebut dapat mencukupi kebutuhan pangan hingga dua miliar manusia. 

Selain itu, di Huaral, Peru, sekitar 46 persen buah dan sayur tidak akan berpindah 

tangan dari pertanian ke meja makan kita. Membuang makanan bukan hanya bicara 

mengenai ironi, pemborosan dan pelanggaran moral tetapi juga memberikan dampak 

buruk terhadap lingkungan. Limbah makanan akan menjadi penghasil gas rumah 

kaca terbesar ketiga di dunia. Di planet dengan sumber daya terbatas ditambah 

dengan ekspektasi tambahan penduduk sebanyak dua miliar pada 2050, 

pemborosan ini menurut Tristram Stuart dalam bukunya Mengungkap Skandal 

Pangan Global. 

     Sampai sekarang timbal balik sudah membuat lebih dari 30 perjamuan umum 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran buruknya pembuangan makanan dan 

menginspirasi solusi lokal. Untuk itu, penulis ingin mengajak para masyarakat untuk 

tidak membuang-buang makanan karena akan menimbulkan berbagai dampak buruk 

terhadap lingkungan maupun pemborosan terhadap diri sendiri. 

 

1.3 Pengaruh Perilaku Gaya Hidup 
 

       Menurut Cahyaningrum (2003) Hedonisme terjadi karena perubahan perilaku 

masyarakat yang hanya menghendaki kesenangan saja. Dengan kondisi keuangan 

mereka yang sangat melimpah, hal tersebut sebenarnya tidak masalah, tetapi ketika 

kebutuhan-kebutuhan tersebut dibeli bukan lagi atas dasar ‘kebutuhan’ melainkan 

sebuah ‘tren’, maka terbentuklah perilaku konsumerisme. 

  
 Sehingga Konsumerisme terjadi karena sebuah paham atau gaya hidup di perkotaan 

yang menganggap barang - barang sebagai ukuran kebahagiaan , kesenangan dan 

sebagainnya. Saat ini kita hidup dan berada dalam alam komoditas yang sama sekali 

tidak memberikan kita pilihan lain selain mengkonsumsi dan mengkonsumsi, serta 
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terus mengkonsumsi semua produk-produk pasar yang dikendalikan oleh sifat 

keserakahan akan makanan dalam atmosfer kompetisi.  

 

     Dari kedua gaya hidup diatas, salah satu yang terjadi adalah gaya hidup dalam 

membeli makanan ketika mereka makan di luar (restaurant atau cafe-cafe). Kelompok 

kelas sosial atas sering mengadakan perjamuan makan malam, terutama di restoran-

restoran. Makanan yang disajikan selalu melebihi jumlah pesertanya, sehingga tidak 

dihabiskan. Landasan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang besar terletak 

pada ukuran kesehatan, ketika tubuh gemuk melambangkan kesuburan. Selain itu, 

kuantitas dan kualitas makanan yang disajikan menunjukkan kemampuan ekonomi 

seseorang.  

 

    Mereka kadang lupa bahwa tujuan utama mereka adalah membeli makanan 

sebagai pemenuhan hidup sehari-hari, tetapi justru sebagai gaya hidup perilaku 

konsumerisme. Perilaku tersebut lama kelamaan pada akhirnya menjadi seperti 

sebuah budaya bagi mereka. Padahal generasi muda jaman sekarang paling mudah 

sekali terpengaruh, sehingga perilaku gaya hidup konsumerisme tersebut cenderung 

memiliki pengaruh buruk. 
  

1.4 Dewasa Awal dengan Tingkat Ekonomi SES A 
   

  Di Indonesia keluarga dengan tingkat ekonomi atas atau sebut saja golongan SES A, 

pasti dapat dilihat keberadaannya di setiap kota bahkan di setiap wilayah. Meskipun 

tidak dipungkiri angka kemiskinan di Indonesia cukup besar, namun penduduk dengan 

penghasilan tinggi masih sangat banyak di Indonesia. Penduduk yang berada di 

golongan SES A tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ketimbang 

penduduk dengan tingkat ekonomi menengah kebawah atau golongan SES B-D. 

   

      Remaja dewasa yang terlahir dalam keluarga dengan golongan SES A, memiliki 

kesempatan untuk mencapai tingkat pendidikan mereka lebih tinggi bahkan dengan 

kualitas yang baik. Selain itu fasilitas mereka tentu akan sangat tercukupi dalam 

berkegiatan  sehari - hari, bahkan tidak jarang orang tua mereka memanjakan mereka 

dengan membelikan apapun yang mereka inginkan, bahkan yang sebenarnya tidak 

mereka butuhkan sekalipun. Selain itu mereka akan menjajal untuk berlibur atau 

berkuliner ke negara lain saat liburan. (Suyanto, 2013). 
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1.5  Pengaruh Kebiasaan Tidak Menghabiskan Makanan 
 

       Tidak hanya dari segi sosial, membuang makanan juga memberikan dampak 

buruk yang besar dalam berbagai hal. Salah satunya adalah terhadap lingkungan dan 

alam. Makanan sisa ternyata memberikan dampak pemanasan global. Akan tetapi, 

kita sebagai generasi dewasa awal tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa 

makanan sisa memberikan dampak pemanasan global. Dapat disimpulkan menurut 

Bagong Suyanto, semakin bertambahnya penduduk akan meningkatkan konsumsi 

serta aktivitas lainnya sehingga menimbulkan peningkatan jumlah buangan/limbah 

yang berdampak buruk bagi lingkungan. Dan salah satu penyumbang produksi 

sampah terbesar ialah berasal dari sisa konsumsi makanan pada masyarakat.  

 

       Berdasarkan kesimpulan hasil observasi penulis dengan mengunjungi  beberapa 

cafe, dengan berbagai macam jenis cafe yang mempunyai target sasaran dari 

beberapa pengunjung dari kalangan yang berbeda - beda, yang diantaranya adalah 

Nestcology, Carnivor Sky Bar & Grill, Fish n Co, Teko Deko, dan D’Cost. Mencakup 

dari ke lima cafe atau resto yang penulis kunjungi tersebut ternyata hanya tiga cafe 

atau resto yang terdapat banyak makanan yang tidak habis. Dimana cafe tersebut 

berada di tengah pusat  perkotaan sehingga mudah dijangkau oleh kalangan generasi 

muda di Semarang. Menu di cafe tersebut terdiri dari makanan pembuka, makanan 

ringan, makanan berat dan berbagai macam kopi dan minuman lainnya dengan harga 

yang berbeda-beda dari setiap jenis makanannya. 

 

      Konsep dari cafe tersebut memang dirancang untuk dapat bersantai karena disana 

menjual berbagai macam kopi yang pengunjungnya dapat bersantai menikmati 

berbagai macam kopi serta hidangan makanan. Untuk menu makananya secara 

umum  terbilang cukup dapat diterima oleh kalangan remaja. Penulis pun juga 

mewawancarai beberapa waiters di cafe-cafe tersebut, dan beliau pun mengaku 

bahwa memang di cafe tersebut sering sekali terjadi makanan sisa. Alasan dari 

pengunjung cafe tersebut tidak menghabiskan makanannya karena berbagai macam 

faktor baik dari dalam diri pengunjung itu sendiri maupun dari cafe itu sendiri. Adapula 

dari berbagai macam alasan yang dikatakan oleh pengunjung mereka mengatakan 

rasa dari makanan tersebut tidak sesuai dengan seleranya, tidak mau rugi dengan 

jumlah uang yang dikeluarkan sehingga tidak mau mengurangi porsinya, dan 

seringnya mereka ke cafe hanya untuk bergaya hidup bertemu dengan teman-

temannya, yang dimama makanan yang dipesan hanya sebagai formalitas dan rasa 

gengsi sehingga membuat mereka tidak menghabiskan makanannya.  
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       Menurut psikolog Dewi Puspita Sari, M.Psi., orang yang sering menyisakan 

makanan adalah mereka yang merasa mudah untuk mendapatkan makanan, karena 

mereka berada dalam lingkungan yang serba berkecukupan. Selain itu, mereka yang 

menyisakan makanan dikarenakan bukan masalah yang penting seperti masalah 

kesehatan, tetapi menjadi kebiasaan buruk dimana mereka tidak akan peduli akan hal 

tersebut.  
 

        Untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki kebiasaan tidak menghabiskan 

makanannya diperlukan sebuah strategi yang nantinya dapat mengubah perilaku 

buruk tersebut. Dimana pesan yang disampaikan ialah dengan memilih makanan 

dengan bijak dan menghabiskannya, mereka menunjukkan sikap bertanggung jawab 

dan menghargai terhadap makanan serta berpartisipasi dalam menjaga alam dan 

lingkungan. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut:  

1. Membuang makanan dapat memberikan dampak buruk yang besar dalam 

berbagai hal, salah satunya terhadap lingkungan dan alam (pemanasan 

global). 

2. Kurangnya kesadaran para generasi muda menengah ke atas dengan 

membuang makanan yang dapat menjadi pemborosan sehingga uang 

menjadi terbuang percuma begitu saja. 

3. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang menghambat para generasi 

muda menengah ke atas dalam membuang makanan, sehingga masih 

enggan dalam  menghabiskan makanan. 

 

I.3 Pembatasan Masalah 

I.3.1 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Perlunya menyadarkan target audience untuk mengetahui dampak buruk 

dalam membuang makanan yaitu pemanasan global. 
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2. Perlunya menginformasi target audience untuk lebih memiliki rasa simpati 

dan kesadaran akan pentingnya menghargai makanan sehingga mengurangi 

kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan dampak negatif. 

3. Perlu adanya sarana dan informasi untuk menyadarkan perilaku membuang 

makanan pada dewasa awal dalam perancangan keilmuan Desain 

Komunikasi Visual. 

 

I.3.2 Batasan Wilayah 

Berdasarkan hasil riset yang diketahui, batasan wilayah yang akan 

menjadi pembahasan adalah Indonesia, terutama di pulau Jawa. Karena pulau 

Jawa merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia. 

Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah lebih spesifik dipilih karena 

sebagai fokus utama penelitian dan Jawa Tengah sebagai penduduk terpadat 

ketiga di Indonesia sehingga dirasa cukup mewakili. Pembatasan sasaran 

dilakukan agar perancangan media tepat dan sesuai dengan kondisi sasaran 

sehingga pesan dapat tersampaikan dengan baik. Terdapat dua golongan 

sasaran, yaitu primer dan sekunder: 

  Primer 

   Anak Muda Dewasa Awal  usia 18 - 25 tahun, dan golongan SES A, mereka 

   yang memiliki gaya hidup Konsumerisme dan Hedonisme. 

  

  Sekunder 

  Masyarakat Kota Semarang dengan usia dewasa, 25 - 30 tahun,   

  golongan SES A-B 

I.4 Perumusan Masalah 

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan yaitu : 

“Bagaimana merancang Komunikasi Visual dalam rangka Kampanye untuk 

menghabiskan makanan ketika makan di luar khususnya di Kota Semarang”. 

I.5 Tujuan Penelitian dan Perancangan 

1. Perlunya menyadarkan para generasi muda menengah ke atas agar mengurangi 

kebiasaan buruk dalam menyisakan makanan. 

2. Mencegah perilaku tidak menghabiskan makanan agar dapat menghabiskan 

makanannya untuk mengurangi pemborosan uang dalam membeli makanan. 
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3. Mengurangi volume limbah sampah khususnya makanan sisa yang semakin 

meningkat dari waktu ke waktu sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. 

I.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Secara tidak langsung mencegah perilaku negatif dalam membuang makanan 

sisa. 

2. Menjadi media informasi bagi masyarakat agar perlunya menyadarkan 

menghabiskan makanan sejak kecil agar mengurangi perilaku konsumerisme di 

kemudian hari. 

3. Menjadi panduan bagi generasi selanjutnya agar lebih dapat menghargai hal-hal 

kecil yang berkaitan dengan makanan sebagai kebutuhan utama. 

 
I.7 Metode Penelitian 

I.7.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Menurut 

Deddy Mulyana (2001) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif 

dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan cultural probing. 

I.7.2  Pengumpulan Data  

       I.7.2.1 Metode Kualitatif : 

1. Metode Observasi, dilakukan dengan mengobservasi secara 

 langsung, seperti kondisi fisik, tingkah laku kondisi ekonomi dan sosial 

 mengenai objek penelitian. Salah satunya dengan mengunjungi 

 beberapa restoran diantaranya adalah Nestcology, Carnivor Sky Bar 

 & Grill, Fish n Co, Teko Deko, dan D’cost. Mencakup dari ke lima 

 cafe atau resto yang saya kunjungi  tersebut ternyata yang paling 

 sering menghadapi makanan sisa hanya 4 resto/cafe. 
2. Metode Wawancara, dilakukan kepada narasumber langsung kepada 

 Dosen Psikologi Unika Soegijapranata serta target audience maupun 

 dengan pelayan cafe tersebut. Beberapa target audience diambil 
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 sebagai sampel ialah mereka yang didapati menyisakan membuang

 makanannya. Dan pelayan cafe diambil sebagai tolok ukur 

 didalam cafe tersebut, sehingga dapat mengetahui pandangan dari 

 pelayan cafe tentang konsumen yang menyisakan makanannya. 

 Wawancara ini dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-

 pertanyaan yang relevan yang dapat dijadikan suatu materi 

 untuk pengenalan dan pencarian solusi yang tepat. Yang menjadi 

 sasaran wawancara ialah dosen Psikologi Unika Soegijapranata, 

 pelayan cafe dan terget audience yang bergaya hidup Hedonisme 

 terhadap makanan 

3. Cultural Probing  

  Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data primer  

  mengenai perilaku konsumen dan gaya  hidup target konsumen setiap 

  harinya. Generasi dewasa awal usia 18- 25 tahun. 

I.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang Masalah 

I.2. Identifikasi Masalah 

I.3. Pembatasan Masalah 

I.4. Perumusan Masalah 

I.5. Tujuan Penelitian 

I.6. Manfaat Penelitian 

I.7. Metode Penelitian 

I.8. Sistematika Penulisan 

 

BAB II Tinjauan Umum 

II.1. Kerangka Berpikir 
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II.2. Landasan Teori 

II.3. Kajian Pustaka 

II.4. Studi Komparasi 

 

BAB III Strategi Komunikasi 

III.1. Analisis 

III.2. Sasaran Khalayak (Target Audience) 

III.3. Strategi Komunikasi 

 

BAB IV Strategi Kreatif 

IV.1. Konsep Visual 

IV.2. Konsep Verbal 

IV.3. Visualisasi Desain  

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan data dari hasil penelitian, menampilkan saran bagi faktor – 

faktor terkait penelitian, dan menjawab dari rumusan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


