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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Kota yang sat ini sedang berkembang akan memberi pengaruh terhadap aktivitas 

masyarakat di kota. Adanya aktivitas tersebut masyarakat kota membutuhkan 

sebuah transportasi yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas 

tersebut dengan lancar. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kota 

Semarang saat ini mengakibatkan terjadinya kepadatan di jalan protokol (Detik 

News: Kamis 5 Januari 2017). Jalan protokol Kota Semarang hampir setiap hari 

dipadati dengan kendaraan bermotor pada saat jam-jam sibuk, seperti saat jam anak 

sekolah berangkat dan pulang sekolah ataupun kerja dengan kendaraan pribadi 

seperti mobil, sepeda motor, kemudian kendaraan umum, seperti ojek online, taxi, 

bis, mikrolet. Jumlah kendaraan di Kota Semarang pada tahun 2014 untuk sepeda 

motor mencapai lebih dari 500.000 unit dan untuk mobil mencapai 200.000 unit, dan 

jumlah kendaraan tersebut belum termasuk kendaraan dari kota lain 

(Antaranews.com: Selasa 23 September 2014). Semakin padat atau banyaknya 

kendaraan bermotor akan mengakibatkan polusi udara yang ikut meningkat yang 

mempengaruhi kesehatan tubuh pada manusia. Maka sumber polusi udara terbesar 

berasal dari asap kendaraan bermotor. 

Polusi udara memiliki kandungan komponen gas yang memiliki sifat iritan atau 

dapat menyebakan iritasi pada organ tubuh bagian dalam yaitu sepanjang saluran 

pernafasan (1health.id: 27 Juli 2017). Menurut dr. Irwan Heriyanto menjelaskan 

bahwa iritasi saluran pernafasan yang sering disebut dengan ISPA adalah infeksi 

yang mengganggu proses pernafasan seseorang yang disebabkan virus yang dapat 

menyerang pada hidung, trakea (pipa pernafasan), hingga menyerang pada paru-

paru, yang dikarenakan seseorang sering menghirup asap knalpot dari kendaraan. 

Dan di Indonesia merupakan negara dengan peringkat pertama yang memiliki jumlah 

penderita penyakit ISPA yang paling banyak  (Tribunsolo: Kamis, 12 Oktober 2017). 

Iritasi pada sepanjang saluran pernafasan jika hal tersebut terjadi, maka sangat 

berbahaya pada kesehatan pada tubuh sendiri. World Health Organization (WHO) 

menyatakan bahwa penyakit ISPA dapat menyerang masyarakat usia dewasa 

maupun usia anak-anak, sehingga perlunya penanganan untuk mencegah penyakit 

ISPA sejak dini (Tribunsolo: Kamis, 12 Oktober 2017). Pada gejala awal yang akan 

terjadi saat terkena polusi udara adalah batuk-batuk, ternggorokan gatal, mata berair 

atau iritasi pada mata (mata merah), bersin, dan sesak nafas. Dan jika itu terus 
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terjadi maka, akan mengalami penyakit yang lebih serius yaitu terkena penyakit 

kanker paru-paru, jantung dan iritasi saluran pernafasan, sehingga kesehatan tubuh 

perlu dijaga dengan baik dan benar (1health.id: 27 Juli 2017). Oleh karena itu begitu 

besar dampak para pengendara sepeda motor yang terkena paparan polusi udara 

yang disebabkan dari asap kendaraan di jalan raya.  

Dinas Kesehatan Bengkalis di Bengkalis, Riau, menyatakan bahwa pada tahun 

2011 bulan Juli jumlah penderita ISPA mencapai angka lebih dari 2.000 orang yang 

menderita penyakit ISPA, yang semula penderita penyakit ISPA sejumlah 800 orang 

pada bulan Januari sampai Februari pada tahun 2011 yang disebabkan gas yang 

dikeluarkan dari asap knalpot pada kendaraan (Kompas.com: 10 Juli 2011). 

Sehingga perlu adanya pencegahan untuk mengurangi angka penderita penyakit 

ISPA, dengan memakai masker saat berkendaraan di jalan raya untuk meminimalisir 

masuknya paparan polusi udara yang akan masuk kedalam tubuh melalui hidung 

dan mulut. Menurut Agus Dwi Susanto, sebagai Dokter Spesialis Paru (1health.id: 27 

Juli 2017) mengatakan bahwa masker adalah sebuah alat yang bisa menyaring debu 

atau udara kotor yang menjadi komponen pada polusi udara karena lapisan pada 

masker mengandung filtrasi. 

Penggunaan masker adalah salah satu alat yang dapat dijadikan solusi untuk 

mencegah terjadinya penyakit ringan seperti batuk, tenggorokan gatal, bersin, sesak 

nafas sampai pada penyakit berat yaitu kanker paru-paru (1health.id: 27 Juli 2017). 

Mesikpun masker tidak dapat memberikan perlindungan 100%, tetapi masker dapat 

meminimalisir paparan polusi udara berasal dari asap kendaraan bermotor karena 

lapisan yang mengandung filtrasi dapat menyaring udara kotor yang berasal dari 

asap kendaraan bermotor. Demi kesehatan tubuh sendiri oleh karena itu saat berada 

di luar ruangan atau bertemu dengan udara bebas terutama pada saat ingin 

berkendara di jalan raya sebaiknya menggunakan masker untuk mencegah paparan 

polusi udara dari asap kendaraan bermotor. 

Tetapi yang sering ditemukan di jalan, para pengendara sepeda motor tidak 

menggunakan masker. Jumlah pengendara sepeda motor yang tidak memakai 

masker saat  berkendara di jalan raya dengan presentase 78% pengendara sepeda 

motor dari 50 responden yang tidak mengenakan masker saat berkendara. Tetapi 

berjumlah 80% dari 50 responden mengaku bahwa pentingnya penggunaan masker 

saat berkendara (Data Pribadi: 2018). Untuk itu, diadakannya kampanye dengan 

memberikan edukasi untuk mengajak masyarakat pengendara aktif untuk 

menggunakan masker saat berkendara, dengan maksud untuk mencegah terjadinya 

penyakit yang berhubungan dengan pernafasan.  
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1.2. PEMBATASAN  MASALAH  

Perancangan kampanye melalui desain komunikasi visual untuk mengajak para 

pengendara sepeda motor menggunakan masker saat berkendara. Dengan target 

sasaran utama usia 17 – 22 tahun. 

 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana cara memberikan edukasi secara efektif kepada pengendara sepeda 

motor tentang penggunaan masker itu penting saat berkendara di jalan raya melalui 

desain komunikasi visual agar pengendara sepeda motor selalu menggunakan 

masker? 

 

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT 

1.4.1. Tujuan 

Untuk memberikan edukasi secara efektif kepada pengendara sepeda motor  

tentang penggunaan masker itu penting saat berkendara melalui desain komunikasi 

visual agar pengendara sepeda motor  selalu menggunakan masker. 

 

1.4.2. Manfaat 

a. Masyarakat 

Mengetahui akan pentingnya penggunaan masker saat berkendara 

dan menjadi hidup sehat karena paru-paru terjaga dengan baik saat 

penggunaan masker. Dan meminimalisir penderita kanker paru penyebab 

menghirup polusi udara. 

b. Institusi 

Dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai refrensi bagi pembaca 

dan menjadikan studi komparasi yang serupa. 

c. Diri Sendiri 

Menambah wawasan untuk desainer dalam merancang sebuah 

strategi komunikasi visual untuk mengurangi permasalahan yang ada.   

 

1.5. METODOLOGI PERANCANGAN 

1.5.1. User Research 
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Dari hasil penyebaran angket yang sudah di dapat banyak usia remaja yang 

tidak menggunakan masker saat berkendara. Dari 50 responden yaitu pengendara 

sepeda motor sekitar 78% responden yang tidak menggunakan masker saat 

berkendara, Dengan rata-rata usia responden 19 sampai 22 tahun. Rata-rata para 

pengendara yang tidak menggunakan masker karena mereka malas untuk 

memakainya. 

 

 

Tetapi dari hasil penyebaran angket, para pengendara sepeda motor tahu 

akan pentingnya penggunakan masker saat berkendara. Dari 50 responden para 
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pengendara sepeda motor ada 80% yang tahu akan pentingnya penggunaan masker 

saat berkendara. 

1.5.1.1. Behaviour 

 Karena sudah terbiasa tidak menggunakan masker 

 Malas untuk membeli dan malas untuk memakainya 

 

1.5.1.2. Need 

 Ingin hidup sehat 

 Menghindari rasa malas 

 

1.5.1.3. Problem 

 Terserang penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan. 

 Mata merah akibat iritasi terkena polusi udara akibat asap kendaraan. 

 

1.5.1.4. Atitude  

 Kurangnya kesadaran diri bahwa asap dari kendaraan bermotor berdampak 

negative bagi kesehatan. 

 Kurangnya kepedulian terhadap kesehatan tubuhnya sendiri. 

 

1.5.2. Insight / Finding 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, ternyata masih banyak pengendara 

sepeda motor di jalan raya kurang peduli akan kesehatan tubuh mereka karena tidak 

menggunakan masker saat berkendara. Mereka lebih mementingkan tidak 

menggunakan masker karena sudah nyaman berpergian tanpa menggunakan 

masker. Hal tersebut menjadi suatu kebiasaan yag dapat membahayakan bagi 

kesehatan tubuh mereka sendiri. 

 

1.5.3. Background Research 

Penelitian akan dilakukan dengan empat metode penelitian, agar nantinya 

data diperoleh dengan akurat dan tidak bersifat subjektif. Berikut adalah beberapa 

metode yang akan dilakukan : 

 

1.5.3.1. Angket  

 Penyebaran angket ini ditujukan kepada para pengendara sepeda motor di 

Kota Semarang, dengan usia anak remaja 17 tahun hingga usia dewasa 23 

tahun keatas. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah para 
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pengendara sepeda motor di Kota Semarang yang tidak menggunakan 

masker saat berkendara. Dan mengetahui apakah mereka sadar akan 

pentingnya penggunaan masker saat berkendara. Untuk membuktikan bahwa 

para pengendara kurang peduli akan kesehatan tubuh mereka dari polusi 

udara yang berasal dari asap kendaraan, karena para pengendara sepeda 

motor tidak menggunakan masker saat berkendara. 

 

1.5.3.2. Wawancara 

 Dengan melakukan metode wawancara ditujukan kepada dokter untuk 

mengetahui dampak dari polusi udara dari asap kendaraan yang masuk 

kedalam tubuh. Agar data yang di ambil lebih efektif. Para pengendara 

sepeda motor yang tidak menggunakan masker saat berkendara. 

 

1.5.3.3. Focus Group Discussion 

 Penggunaan penelitian ini untuk mengetahui pendapat dan tanggapan 

setiap orang yang berbeda golongan secara langsung, pengendara sepeda 

motor yang menggunakan masker dan pengendara sepeda motor yang tidak 

menggunakan masker. Sehingga ada sanggahan yang membantu untuk 

memecahkan masalah utama. Peserta Focus Group Discussion adalah para 

pengendara sepeda motor mulai usia 17 tahun sampai 22 tahun. 

 

1.5.3.4. Studi Literatur 

 Metode studi literatur akan dilakukan dengan cara membaca berbagai 

buku, artikel dan website yang berkaitan tentang pentingnya penggunaan 

masker bagi kesehatan tubuh dan untuk mengetahui teori-teori mengenai 

desain komunikasi visual. 

 

1.5.3.5. Internet 

 Bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui 

sebuah buku, yang berkaitan dengan pentingnya sebuah banyanya polusi 

udara polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan 

pentingnya masker untuk melindungi dan menjaga kesehatan tubuh. 

 

1.5.4. Initial Concept 

Dari permasalahan yang sudah didapat, yaitu polusi udara dari asap 

kendaraan bermotor itu berbahaya bagi kesehatan dan para pengendara sepeda 
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motor kurang peduli terhadap kesehatan tubuhnya dengan tidak memakai masker 

saat berkendara dikarenakan rasa malas dan ingin lebih cepat untuk melakukan 

perjalanan. Hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan terus dilakukan 

terus menerus oleh para pengendara sepeda motor.  

Terkait dengan permasalahan yang terjadi, akan dilakukan sebuah kampanye 

sosial dengan permasalahan minimnya pengendara sepeda motor tidak 

menggunakan masker saat berkendara untuk memberi sebuah edukasi kepada 

target untuk meningkatkan jumlah pengendara sepeda motor menggunakan masker 

saat berkendara. Ternyata penggunaan masker saat berkendara itu penting.  

1.6. KERANGKA BERPIKIR 
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Grafik 1.1. Kerangka Berpikir 

Sumber : Dokumen Pribadi 

 

1.7. TINJAUAN PUSTAKA 

1.7.1. Pustaka 

1.7.1.1. Jurnal Evaluasi Emisi Karbon Monoksida dan Partikel Halus dari 

Kendaraan Bermotor di Kota Semarang (Omri Sianturi, Program 

Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang 2004). 

 

Membahas tentang kandungan yang terdapat dalam asap kendaraan 

bermotor, yaitu terdapat kandungan Karbon Monoksida, yang mengalami 

propses pembakaran menjadi Gas Karbon Monoksida yang merupakan 

pencemaran udara. 

 

1.7.1.2. Hubungan Antara Kebiasaan Menggunakan Masker Dengan 

Terjadinya Batuk Pada Pekerja Industri Mabel Di Desa Karangsono 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan (Program Studi 

Keperawatan Lawang Poltekkes Kemenkes Malang 2010). 

 

Membahas tentang para pekerja industri mebel terserang penyakit 

batu-batuk akibat paparan debu dari hasil mengamplasan, penggergajian 
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atau prosesn penghalusan mekanis. Ukuran debu sisa pengamplasan  

dapat dicegah dengan menggunakan masker, paling tidak minimal 

menggunakan masker yang terbuat dari bahan kain kasa atau lebih baik 

menggunakan respirator setengah masker. 

1.7.2. Studi Komparasi 

1.7.2.1. Perancangan Kampanye Sosial Tertib dan Aman Berlalu Lintas oleh 

Hendika Setiabudi (Program Studi Desain Komunikasi Visual 

Universitas IndoGlobal Mandiri 2016). 

 

Perancangan kampanye ini memberikan tujuan bagaimana 

berpakaian ideal saat berkendara menggunakan sepeda motor demi 

keamanan saat berkendara dan memberikan peringatan kepada 

pengendara untuk selalu menjaga keamanan saat berkendara sebelum 

terjadi kecelakaan. Perancangan kampanye dengan pendekatan 

emosional dengan harapan untuk menyadarkan pengendara untuk tetap 

mengutamakan keselamatan pribadi saat berkendara. 
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1.7.2.2. Perancangan Kampanye Safety Riding untuk Pengendara Motor 

Surabaya 2012 oleh Retno Murti Wardani dan Denny Indrayana (Fakultas 

Teknik Sipil dan Perancangan, Institut Teknologi Sepuluh November 

(ITS) 2012) 

 

Perancangan kampanye ini menggunakan karakter figure yang untuk 

menyampaikan pesan agar lebih peduli keselamatan diri saat berkendara. 

Metode perancangan tersebut menggunakan pendekatan Culture Figure atau 

figur budaya. Agar pengendara selalu mengingat pesan yang sudah 

disampaikan melalui karakter tersebut. 

  

  


