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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.1.1 Penyakit Diabetes di Indonesia 

Penyebab kematian untuk semua umur telah mengalami pergeseran, yaitu 

dari penyakit menular (PM) menjadi penyakit tidak menular (PTM). Salah satu 

penyakit tidak menular tersebut adalah diabetes. Diabetes adalah penyakit 

gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat resistansi 

insulin. Beberapa orang mungkin memiliki masalah dalam menggunakan insulin 

yang benar. Dengan resistensi insulin, pankreas Anda memproduksi insulin, akan 

tetapi sel Anda tidak menggunakan seperti yang seharusnya. Ketika insulin tidak 

bekerja seperti yang seharusnya, sel-sel Anda tidak akan menyerap glukosa dengan 

benar, yang akan berdampak pada penumpukan gula dalam darah Anda. Konsumsi 

gula berlebihan (excess glucose) adalah penyebab insulin berlebihan 

(hyperinsulinemia) sampai jadi resisten alias penyebab obesitas dan diabetes.  

Diabetes Melitus adalah kelainan endokrin yang ditandai dengan tingginya 

kadar glukosa darah.Secara etiologi Diabetes Melitus dapat dibagi menjadi DM tipe 

1 dan DM tipe 2 yaitu sebagai berikut: 

• Diabetes Melitus tipe 1 

Diabetes Melitus tipe 1 atau yang dulu dikenal dengan nama Insulin 

Dependent Diabetes Mellitus (IDDM), terjadi karena kerusakan sel β 

pankreas (reaksi autoimun). Sel β pankreas merupakan satu-satunya sel tubuh 

yang menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa 

dalam tubuh. Bila kerusakan sel β pankreas telah mencapai 80-90% maka 

gejala Diabetes Melitus mulai muncul. Perusakan sel ini lebih cepat terjadi 

pada anak-anak daripada dewasa. Sebagian besar penderita Diabetes Melitus 

tipe 1 sebagian besar oleh karena proses autoimun dan sebagian kecil non 

autoimun. Diabetes Melitus tipe 1 yang tidak diketahui penyebabnya juga 

disebut sebagai type 1 idiopathic, pada mereka ini ditemukan insulinopenia 
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tanpa adanya petanda imun dan mudah sekali mengalami ketoasidosis. 

Diabetes Melitus tipe 1 sebagian 4 besar (75% kasus) terjadi sebelum usia 30 

tahun dan Diabetes Melitus tipe ini diperkirakan terjadi sekitar 5-10 % dari 

seluruh kasus DM yang ada. 

 

 

 

• Diabetes Melitus tipe 2 

Diabetes Melitus tipe 2 merupakan 90% dari kasus Diabetes Melitus yang 

dulu dikenal sebagai non insulin dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). 

Bentuk Diabetes Melitus ini bervariasi mulai yang dominan resistensi insulin, 

defisiensi insulin relatif sampai defek sekresi insulin. Pada diabetes ini terjadi 

penurunan kemampuan insulin bekerja di jaringan perifer (insulin resistance) 

dan disfungsi sel β. Akibatnya, pankreas tidak mampu memproduksi insulin 

yang cukup untuk mengkompensasi insulin resistance. Kedua hal ini 

menyebabkan terjadinya defisiensi insulin relatif. Kegemukan sering 

berhubungan dengan kondisi ini. Diabetes Melitus tipe 2 umumnya terjadi 

pada usia > 40 tahun. Pada Diabetes Melitus tipe 2 terjadi gangguan 

pengikatan glukosa oleh reseptornya tetapi produksi insulin masih dalam 

batas normal sehingga penderita tidak tergantung pada pemberian insulin. 

Walaupun demikian pada kelompok diabetes melitus tipe-2 sering ditemukan 

komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler. 

 

Di Indonesia penyakit diabetes melitus sangat mengkhawatirkan, sejumlah 

data yang ada adalah sebagai acuan penulis untuk memaparkan bahwa penyakit 

tidak menular yang sangat mematikan. Menurut sample registration survey 2014 

menyatakan diabetes menjadi pembunuh nomor tiga di Indonesia. Sementara 

International Diabetes Federation menunjukkan jumlah penderita diabetes di 

Indonesia. Indonesia menempati urutan ketujuh tertinggi di dunia yang 

diperkirakan mencapai 10 juta orang. Kemudian, prevalensi diabetes di indonesia 
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cenderung meningkat, yaitu 5,7% tahun 2007 menjadi 6,9% ditahun 2013. Penyakit 

mematikan ini menjadi persoalan serius di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. 

Pasalnya di Indonesia merupakan negara ke-4 tertinggi penderita diabetes setelah 

India, China, dan Amerika Serikat. Bahkan jumlahnya mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Data WHO memperkirakan jumlah penderita diabetes melitus 

(DM) akan meningkat signifikan hingga 21.3 juta jiwa pada tahun 2010 mendatang 

di Indonesia. Menurut Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2007 memeriksa 

penduduk di perkotaan mendapatkan di antara responden yang diperiksa gula 

darahnya 5,7% menderita Diabtes melitus. Dari data tersebut yang terdeteksi hanya 

26,3% yang telah terdiagnosis sebelumnya dan 77,7% tidak terdiagnosis 

sebelumnya. Sedangkan pada Riskesdas 2013, dari 6,3% penderita Diabetes 

Miletus yang didapatkan 30,4% yang telah terdiagnosis sebelumnya dan 69,6% 

tidak terdiagnosis sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan proporsi penderita 

diabetes miletus yang terdiagnosis namun proporsi yang tidak terdiagnosis 

sebelumnya masih besar. 

 

Perhitungan jumlah absolut pada tahun 2013 sebagaai berikut : 

Kondisi Proporsi Perkiraan Jumlah 

Diabetes 6,9% dari 176.689.336 

penderita 15> keatas 

12.191.564 

Terdiagnosis  30,4% dari 12.191.564 

penderita diabetes 

3.706.236 

Tak Terdiagnosis 65,6% dari 12.191.564 

penderita diabetes 

8.485.320 

 

 

1.1.2 Deskripsi dan pertumbuhan daun stevia di Indonesia 

Tahun 70-an, Stevia telah banyak digunakan secara luas sebagai pengganti 

gula. Di Jepang, 5,6% gula yang dipasarkan adalah Stevia, karena dirasa aman 

bahkan berkhasiat sebagai obat dibanding pemanis buatan seperti aspartam dan 
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sakarin. Sampai saat ini Indonesia masih menggantungkan bahan pemanis dari 

tebu untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan dan minuman. Namun 

produktivitas gula dari tebu tersebut masih belum mencukupi kebutuhan 

nasional, sehingga sebagian masih harus diimpor. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, diperlukan substitusi kebutuhan gula yang diharapkan dapat terpenuhi 

oleh Stevia. Walaupun begitu, tanaman Stevia sudah banyak dibudidayakan di 

daerah-daerah dengan ketinggian 700 – 1.500 m dpl dengan suhu lingkungan 

20°C – 24°C, meski pengembangannya sebagai bahan pemanis masih tetap 

terbatas. Di Indonesia, budidaya Stevia diawali dengan kegiatan pembibitan, 

yang dilakukan dengan bahan berupa biji, stek, anakan, atau bibit kultur 

jaringan. Tidak lupa, lahan perlu digemburkan dengan cara dicangkul atau 

dibajak untuk menyediakan media pertumbuhan dan perkembangan akar. Saat 

ini pemanfaatan ekstrak daun Stevia masih terbatas hanya digunakan untuk 

produk jamu, yaitu berfungsi sebagai penetral rasa pahit jamu dan belum 

berkembang. Setelah adanya penelitian lebih lanjut, diharapkan budidaya Stevia 

di Indonesia dapat tumbuh lebih baik. 

 

 

1.1.3 Cara membudidayakan dan pengolahan daun stevia 

Cara budidaya daun stevia yang selanjutnya ialah dengan menanam bibitnya pada 

bedengan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

• Lubang tanam sebaiknya dikocor dengan insektisida dan fungisida 

• Kedalaman lubang tanam sekitar 10 cm dengan jarak minimal 30 cm antar 

lubang tanam 

• Kocor lubang dengan insektisida dan fungisida sebelum ditanami bibit 

stevia 

• Sirami bibit yang hendak ditanam di bedengan 

• Tanam bibit stevia pada waktu sore hari untuk mencegah tanaman layu 

karena terik matahari 
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• Segera airi bedengan setelah selesai proses penanaman bibit stevia 

Sampai disini maka proses cara menanam daun stevia sudah selesai. Maka tahapan 

cara budidaya daun stevia yang selanjutnya adalah proses perawatannya hingga 

masa panen. 

Setelah melewati berbagai tahapan dalam proses cara budidaya daun stevia 

maka pada usia 40-60 hari setelah tanam maka tanaman stevia sudah bisa dipanen 

daunnya. Petiklah daun bagian pucuk dan daun daun cabang. Interval waktu 

hingga panen selanjutnya adalah sekitar 30-40 hari. Ingatlah untuk tidak 

menunggu masa panen terlalu lama karena daun yang terlalu tua akan berkurang 

tingkat kemanisannya. Anda juga bisa menggunakan tinggi tanaman serta 

kerimbunan daunnya sebagai indikasi untuk segera dilakukan pemanenan. 

Agar mudah digunakan, daun stevia bisa dirubah menjadi bubuk. Caranya 

keringkan daun stevia dengan cara menjemurnya atau dengan menggunakan oven. 

Kemudian daun stevia kering tersebut dihaluskan dengan blender atau coffee 

grinder. Kemudian stevia bubuk yang sudah dihasilkan tersebut bisa disimpan 

ditempat yang kering atau bisa langsung digunakan sesuai dengan keinginan. 

Cukup digunakan sedikit saja, karena stevia jauh lebih manis dari gula biasa. 

Bagian tanaman stevia yang digunakan sebagai pemanis adalah daunnya. Daun 

stevia dapat langsung digunakan sebagai pemanis. Cara untuk memanfaatkannya 

yaitu dengan dikeringkan. Proses pengeringan tidak memerlukan panas yang 

tinggi. Untuk skala rmah tangga, cukup dengan mengeringkannya di bawah sinar 

matahari selama kurang lebih 12 jam, mengeringkannya lebih dari itu akan 

menurunkan kadar steviosidanya. Atau dengan mengeringkan daun stevia di 

dalam microwave selama 2 menit, kemudian diserbukkan. Serbuk ini dapat 

langsung dikonsumsi sebagai pemanis makanan. Pemanis stevia juga dapat 

dikonsumsi dalam bentuk cair, yakni dengan merendamnya selama 24 jam 

kemudian disimpan di dalam kulkas. Perbandingan air dengan stevianya 1 : 4. 

Yang harus tetap diperhatikan adalah faktor keamanannya. Jangan menggunakan 
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stevia secara langsung apabila daun terpapar pestisida atau bahan kimia lain yang 

berbahaya bagi kesehatan. 

Cara membuat pemanis stevia cair siap pakai 

Membuat sendiri pemanis stevia cair siap pakai amat mudah dan simple, waktu 

yang dibutuhkan hanya 10 menit. Caranya: 

• Sebelum digunakan, sebaiknya daun stevia kering dijadikan bubuk terlebih 

dahulu agar lebih mudah dalam penggunaannya. 

• Masukkan 1 sendok teh stevia bubuk kedalam filter/ saringan teh atau kopi. 

• Letakkan saringan tersebut kedalam mug / gelas tahan panas. 

• Tuangkan air mendidih kedalam saringan yang sudah berisi bubuk stevia 

tersebut. 

• Biarkan mengendap selama 5 menit. 

• Angkat saringan dan ampas stevia dari dalam mug / gelas. 

• Diamkan stevia cair sampai dingin. 

• Masukkan stevia cair yang sudah dingin kedalam botol saus/kecap plastik yang 

mempunyai lubang kecil. Gunanya agar mudah diatur pengeluarannya. 

• Simpan ditempat yang dingin. 

• Gunakan dengan cara diteteskan, sebab stevia sangatlah manis. 

 

 

1.1.4 Daun Stevia Sebagai Pengganti Gula Untuk Penderita Diabetes 

Stevia telah digunakan sebagai pemanis alami selama bertahun-tahun di 

berbagai negara, antara lain di negara-negara Amerika Selatan dan Jepang. Pemanis 

stevia berasal dari daun Stevia rebaudiana Bertoni merupakan tumbuhan perdu asli 

dari Paraguay. Daun stevia mengandung pemanis alami non kalori dan mampu 

menghasilkan rasa manis 70-400 kali dari manisnya gula tebu. Ekstrak stevia 

menjadi sangat populer dan sekarang digunakan sebagai pemanis secara komersial 

dengan pasar di atas 50%. Stevia digunakan sebagai pemanis mulai dari saus 

kedelai, sayur–sayuran hingga minuman ringan. Sebagai pemanis tanpa kalori, 

tanpa penambahan bahan kimia dan tanpa menimbulkan efek samping yang serius, 



15 
 

stevia cepat populer si seluruh dunia. Stevia menawarkan banyak keuntungan bagi 

kesehatan yang telah dibuktikan oleh lebih dari 500 penelitian, diantaranya: Tidak 

mempengaruhi kadar gula darah, dan aman bagi penderita diabetes. Dalam sebuah 

studi dari 106 subyek Cina mengambil plasebo atau 750mg Stevioside per hari : 

▪ Tekanan darah sistolik pergi 166-153 – penurunan 8%. 

▪ Tekanan darah diastolik pergi 105-90 – penurunan 14%. 

 

Dalam studi lain, kali ini dengan 174 orang Tionghoa yang memakai plasebo atau 

1500mg Stevioside per hari: 

▪ Tekanan darah sistolik pergi 150-140 – penurunan 7%. 

▪ Tekanan darah diastolik pergi 95-89 – penurunan 6% 

 

  Dalam studi kedua, ada juga kejadian yang jauh lebih rendah dari ventrikel 

kiri Hipertrofi pada kelompok Stevia, yang merupakan penebalan hati dan salah 

satu konsekuensi dari tekanan darah tinggi. Tiga penelitian lain menunjukkan tidak 

berpengaruh, satu pada orang dengan hipertensi ringan dan dua lainnya pada orang 

dengan normal atau rendah tekanan darah. Intinya, Stevia mampu menurunkan 

tekanan darah pada manusia, tetapi hanya jika tekanan darahnya sudah tinggi. 

Stevia Bisa Meningkatkan Kontrol Glikemik pada pasien diabetes. Pada pasien 

diabetes, Stevia memiliki efek menguntungkan pada sensitivitas insulin dan bahkan 

dapat membantu sel-sel beta pankreas melepaskan insulin tambahan. Pada manusia, 

penelitian cross-over membandingkan 1g Stevioside untuk 1g Jagung Pati 

menunjukkan bahwa kelompok Stevia memiliki kadar glukosa darah 18% lebih 

rendah setelah makan. Penelitian membandingkan sukrosa, aspartam dan Stevia 

mengungkapkan bahwa Stevia mengurangi glukosa darah dan insulin setelah 

makan dibandingkan dengan dua pemanis lainnya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
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Diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular mematikan nomor 1 

di Indonesia, khususnya di Indonesia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. 

Daun stevia terbukti menjadi solusi pengganti gula karena hadir dengan rasa manis 

yang lebih kuat, mempunyai rendah kalori bahkan kalori yang terkandung 

didalamnya mencapai 0%, serta mempunyai zat steviosid yang berfungsi 

menyembuhkan dan mencegah penyakit diabetes. Tetapi permasalahan pokoknya 

adalah mengapa di Indonesia sendiri daun stevia belum terlalu dikenal bahkan 

pembudidayaan daun ini sangat rendah ? penjelasannya adalah sebagai berikut: 

• Karena penderita diabetes tidak tahu dan mungkin tidak mau tahu 

tentang manfaat dan khasiat daun stevia sebagai pengganti gula 

khususnya di kota semarang, terbukti dari 10 orang yang 

diwawancarai 9 diantaranya belum mengerti bahkan belum 

mengenal apa itu daun stevia 

• Belum ada pengenalan secara resmi berupa kampanye atau sejenis 

promosi iklan yang mengangkat tentang daun stevia, dan bergunanya 

daun stevia untuk pengganti gula untuk penderita diabetes. 

• Di Indonesia daun stevia mulai dikembangkan pada tahun 1984 oleh 

BPBPI (Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia) tetapi 

sampai sekarang persediaan daun stevia masih sangat terbatas ? 

(Rukmana, 2003) 

Ini membuktikan bahwa kampanye ini sangat penting dilakukan bagi 

penderita diabetes, agar mereka bisa menjaga kadar gula dalam tubuhnya, 

kampanye ini juga penting untuk masyarakat umum agar mereka lebih mengenal 

manfaat dan khasiat daun stevia. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.3.1 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana cara menanamkan 

pentingnya menjaga kesehatan untuk penderita diabetes, dan mengetahui khasiat 

serta manfaat daun stevia sebagai pengganti gula. 
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1.3.2 Batasan Wilayah 

Batasan wilayah yang akan menjadi pembahasan adalah Indonesia. Sampling 

responden mengacu pada masyarakat Jawa Tengah khususnya kota Semarang 

1.3.3 Sasaran 

Jenis Kelamin : Perempuan dan Laki-laki 

Usia          : 26 – 30 tahun (dewasa awal) 

Golongan : ses B - C 

Alasan pemilihan sasaran berdasarkan pada usia dimana usia tersebut adalah usia 

dimana banyak remaja banyak menyukai info dan  hal-hal baru, di usia ini kita 

sudah bisa mempunyai pendapatan pribadi. Di usia ini juga kita sudah mampu 

memikirkan hal – hal yang baik terlebih dalam hal kesehatan. Sebagai usia yang 

matang kita juga sudah bisa memikirkan tanggung jawab dimana kita harus 

menjaga kesehatan kita sendiri maupun keluarga. 

 

 

 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang kampanye pengenalan ini dengan cara pendekatan 

desain secara kreatif sehingga konsumen yang disini adalah penderita diabetes tertarik 

untuk mengonsumsi daun stevia sebagai pengganti gula pasir. Khususnya penderita 

diabetes umur 26 – 30 tahun ses B - C. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan campaign  social pengenalan daun stevia kepada target sasaran 

tentang bagaimana bentuk dan rupa daun stevia, bagaimana cara mengonsumsinya, serta 

khasiat dan manfaat mengonsumsi daun stevia. 

Perancangan ini nantinya bagi target sasaran akan menyadarkan bahwa penyakit 

diabetes adalah penyakit bahaya dan mematikan dan kita harus mencegahnya, upayanya 

yaitu mengganti gula yang kita sering konsumsi dengan gula stevia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 
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Bagi peneliti, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

daun stevia serta pencegahan terhadap penyakit diabetes. 

Sedangkan bagi keilmuan DKV sendiri akan mendapatkan salah satu contoh 

penelitian di bidang kesehatan yang target sasarannya merupakan masyarakat golongan ses 

B dan C yang minim tersentuh. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Kuisioner 

Metode pengumpulan data pandangan keinginan desain dari sudut pandang 

audiens untuk mengoptimalkan desain yang akan dibuat dalam perancangan 

terhadap 50 responden. Pengumpulan data dapat melalui kuisioner baik secara 

online ataupun tidak. Responden yang akan menerima kuisioner ini adalah remaja 

yang sudah terkena diabetes tipe satu, maupun yang belum. 

 

 

 

 

1.7.2 Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara sebagai data utama dengan 

narasumber dari pakar di bidang diabetes. Fungsinya untuk mengetahui apakah 

dokter maupun pihak rumah sakit tahu tentang keberadaan daun stevia terlebih 

manfaat dan khasiatnya, mengetahui ciri-ciri orang berpenyakit diabetes tipe satu. 

1.7.3 Video Logging 

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi secara video logging kepada 

target masyarakat yang dituju, dengan mengambil sampling di Jawa Tengah, dalam 

studi kasus ini di kota Semarang. Untuk mendapatkan data melalui wawancara ke 

penderita diabetes. Sehingga di dapatkan data social experiment untuk membantu 

mengingatkan kaum muda agar tidak terkena kanker. 

 

1.7.4 Studi Literatur 
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Metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian dari beberapa sumber 

tertulis. Peneliti juga akan membaca dan mempelajari data yang didapat dari buku, 

artikel dan jurnal mengenai permasalahan yang diambil sebagai data penunjang 

dalam pembentukan perancangan ini. 

 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, 

lingkup pembahasan, perumusan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kerangka berfikir, teori – teori yang menjadi dasar penelitian, kajian 

data yang berhubungan dengan topik pembahasan serta studi komparasi yang 

digunakan sebagai perbandingan. 

BAB III: STRATEGI KOMUNIKASI 

Berisi tentang analisa dari data yang didapat dan juga strategi komunikasi visual 

yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. 

 

BAB IV: STRATEGI KREATIF 

Berisi tentang uraian konsep desain visual yang digunakan dalam strategi 

komunikasi visual, seperti logo, desain poster, media sosial dan lainnya. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan rancangan startegi 

komunikasi visual. 

 

 

 

 


