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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kemacetan sudah bukan hal yang mengherankan lagi bagi kota- kota di Indonesia. 

Mobilitas serta perputaran ekonomi yang tinggi berbanding lurus dengan kemacetan yang 

harus dialami. Seperti halnya yang terjadi pada sejumlah Ibu Kota Provinsi, terutama yang 

berada di pulau Jawa. 

Kemacetan yang dialami oleh pengendara seolah menjadi hal yang wajar dengan 

hidup di kota besar. Namun keadaan tersebut justru menimbulkan bahaya yang dikenal 

dengan sebutan Traffic Stress Syndrome, dimana kondisi tekanan yang dialami 

pengendara dipicu oleh kemacetan kondisi jalan yang mengakibat stress. Bahaya yang 

dapat ditimbulkan secara langsung yakni efeknya bagi pengendara lain maupun dirinya 

sendiri, dan bahaya lainnya yang dapat diidentifikasi yakni bagi kesehatan. Bahkan pada 

beberapa kasus yang telah terjadi, dampak stress pengendara di jalan dapat berujung 

pada baku hantam di jalanan, hingga penurunan mood yang mengarah pada depresi 

hingga gangguan mental. Pada studi kasus ini, penulis memfokuskan pada stress yang 

dialami pengendara ketika berada pada area persimpangan/ Traffic light di Ibu Kota 

Semarang. Seperti salah satu contoh yang kerap terjadi yakni ingin mencari celah namun 

tanpa disadari hal tersebut malah menambah crowded dan stress pun semakin 

terpancing. Diketahui stress yang muncul akibat dari beberapa faktor lain yakni seperti 

panas terik matahari, lapar, tekanan profesi, capaian target, masalah rumah tangga, dsb.  

Seperti yang dilansir pada kompas.com (13/03/2018) masa-masa orang rentan 

mengalami stress pada umumnya terjadi pada kisaran 21-29 tahun (dewasa dini). Hal 

tersebut dapat terjadi dengan berbagai faktor lain seperti contohnya produktivitas yang 

tinggi, banyak target yang ingin dicapai, dan masa-masa ini umumnya adalah awal masa 

pernikahan. Tekanan seperti beberapa faktor tersebut akan meletup ketika dipicu dengan 

kondisi macet/ crowdednya jalanan kota. Sejauh hasil observasi yang telah dilakukan oleh 

penulis pada beberapa area persimpangan di pusat kota Semarang selama 25 Agustus – 

28 Agustus 2018 pada jam-jam sibuk, didapat data bahwa suara klakson panjang dapat 

dikatakan menjadi salah satu faktor pertanda emosi seseorang. Sebagai contoh kasus 

yang kerap terjadi terutama di area traffic light yakni ketika lampu menjadi kuning, atau 

detik menunjukan angka 2/1, atau lampu merah baru saja berganti ke hijau, pasti akan 
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ada suara klakson yang berbunyi dari beberapa kendaraan, padahal dengan otomatis 

kendaraan terdepan akan jalan dan bergiliran posisi kendaraan akan maju. Hal tersebut 

menunjukan ketidaksabaran/ tekanan yang ada pada para pengendara, yang membuka 

jalan awal terjadinya stress.   

Berikut beberapa contoh kasus yang dapat dikatakan akibat dari stress yang 

dialami saat berkendara, empat pengendara yang saling baku hantam di jembatan layang 

Gatot Subroto, Jakarta, perkelahian antar pengendara alibat saling salip yang melibatkan 

artis Ganindra Bimo, dan yang baru saja terjadi pemukulan anak 14 tahun oleh oknum 

pengendara mobil berstiker TNI di tol jagorawi, dan masih banyak lagi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwasannya stress/ sedang mengalami tekanan saat mengendarai 

kendaraan pribadi akan memaksakan semakin tingginya resiko yang terjadi. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Di kota-kota besar, kemacetan menjadi pemicu stress pengendara yang paling 

utama. Stress yang dialami oleh pengendara kebanyakan sebenarnya akibat dari proses 

interaksi dengan lingkungannya dengan dipengaruhi proses kognitif. Semakin 

pengendara menilai negatif lingkungan yang sedang dialami, maka semakin besar 

pengendara tersebut mendapat tekanan stress. Adapun penilaian negatif ini muncul 

karena adanya kondisi yang tidak menyenangkan seperti kondisi lalu lintas, terik matahari, 

pengendara lain, dsb. 

 

1.3 LINGKUP PEMBAHASAN 

1.3.1 FOKUS PERMASALAHAN 

Fokus permasalahan pada topik ini yakni Bagaimana mencegah stress pada 

pengendara yang terjebak macet saat di persimpangan melalui media komunikasi visual. 

 

1.3.2 BATASAN PERMASALAHAN 

• Untuk mencegah stress pengendara motor. 

• Stress pengendara akibat terjebak macet. 

• Studi kasus pada kota Semarang1 sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. 

                                                             
1  Hal ini berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan mengambil sampling pada 2 hari 
kerja dan 2 hari pada akhir pekan yakni pada tanggal 25/08/18 – 28/08/18 tepatnya di area persimpangan 
Bangkong dan patung warak ngendog.  
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• Pengendara dengan batasan umur 21 – 29 tahun dengan SES B. 

 

1.3.3 PEMILIHAN TARGET 

Pemilihan target yang ditetapkan pada perancangan visual ini yakni pada masyarakat 

dewasa dini dengan batas umur 21-29 tahun yang memiliki dan mengendarai kendaraan 

motor pribadi, dengan strata ekonomi kelas menengah (B). Target sasaran ditetapkan 

yang tinggal di perkotaan, dengan studi kasus kota Semarang. Pemilihan target ini 

berdasarkan pada perilaku menyimpang pengendara kendaraan bermotor. 

Dasar pemilihan target ini diperkuat pada sub bab 1.7 User Research pada laporan ini.  

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana cara mencegah stress pengendara di area persimpangan kota 

melalui media komunikasi visual? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: 

a. Agar masyarakat dapat memahami situasi, dan mencegah stress dalam berkendara. 

b. Untuk membantu menciptakan suasana kondusif di persimpangan. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi mahasiswa 

Sebagai media untuk berlatih melihat masalah yang ada di lapangan dan 

menyelesaikan masalah tersebut dengan bidang keilmuan, khususnya masalah yang 

berhubungan dengan mengatasi stress. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan perancangan ini sebagai salah satu konsep gagasan nyata dalam 

membantu pengendara untuk mencegah stress saat di persimpangan agar emosinya 

dapat terkendali. 

c. Bagi Masyarakat 

Diharapkan perancangan ini dapat mengajak masyarakat dalam mencegah stress 

saat mengahadapi kemacetan yang terjadi di persimpangan. 



5 
 

1.7 METODOLOGI PERANCANGAN 

1.7.1 USER RESEARCH 

1.1.1.1 Angket 

Table 1.1 Usia responden 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

Pada diagram diatas diketahui bahwa pengendara umur 21 – 25 tahun mewakili 

jumlah dominasi pengendara di jalan raya. Lalu diikuti oleh pengendara yang 

berumur 17 – 20 tahun, dan sisanya berumur diatas 26 tahun. 

Table1.2 Emosi reponden saat macet 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

Berdasarkan hasil angket seperti grafik diatas, didapat sebesar 73.2% orang 

mengalami emosi atau tepatnya dapat dikatakan tekanan stress saat mengalami 

kemacetan ketika berkendara. 
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Table 1.3 Tanggapan responden untuk kemacetan 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

Dapat disimpulkan dari diagram di atas bahwa sebagian masyarakat Kota 

Semarang sudah memahami dan menyadari akan solusi yang dapat mereka 

lakukan. Namun masih terbentur akan kepentingan pribadi dan kondisi yang 

menyebebkan mereka mengacuhkan solusi tersebut. 

Penyebaran angket ini bertujuan sebagai jajak pendapat dari masyarakat yang 

meliputi target sasaran di lapangan (sebagai dasar pemilihan target pada poin 

1.3.3). Kemudian didapat hasil seperti beberapa diagram diatas. Hasil tersebut 

merupakan hasil jajak pendapat mentah yang nantinya diolah dengan teori lain untuk 

mendapatkan hasil yang tepat. 

 

1.1.1.2 Pustaka 

a. Herani Ika &Jauhari Anya Khaleda. 2017. Perilaku Berkendara Agresif Para 

Pengguna Kendaraan Bermotor di Kota Malang. MEDIAPSI, Vol.3, No.2, 29-38 

Dalam artikel ini memaparkan penelitian Ika Herani dan Anya Khaleda Jauhari 

mengenai perilaku agresif pengendara di kota Malang. Penelitian yang dilakukan 

yakni dengan metode survei dan mendapat hasil beberapa tindakan yang 

menandakan agresifitas dalam mengemudi. 

b. Tondok Marselius Sampe (2009, 23 August). Stress Kemacetan Lalu-Lintas : 

Bagaimana Mengatasinya ?. Harian Surabaya Pos 
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Dalam artikel ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan emosi yang 

dialami dan dirasakan oleh pengendara di kota Surabaya. Dalam jurnal ini 

Marselinus Sampe Tondok juga menjelaskan perihal terjadinya perilaku agresif 

dalam mengemudi yang diawali oleh beberapa penyebab seperti salah satunya 

dipicu oleh tindakan pengemudi lain. 

 

1.8 SKEMA PERANCANGAN 

 

Gambar 1.1.skema perancangan 

Sumber: (Dokumen Pribadi) 

 Sejauh hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis, stress yang dialami oleh 

pengendara saat berkendara yakni terbagi kedalam beberapa jenis yang akan dibahas 

pada bab 2, namun yang dapat diamati saat di jalan yakni 1) masih banyak pengemudi 

yang tidak menghiraukan etika dalam berkendara, 2) pengemudi yang tidak sabar, 3) dan 
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yang paling terlihat yakni perkelahian antar pengendara. Dari hal-hal tersebut dapat ditarik 

bahwa ada tekanan/ penyebabnya yakni stress. Hal ini kemudian peneliti lakukan 

beberapa metode untuk mencari data seperti melakukan observasi lapangan, jajak 

pendapat melalui google form, dan mencari literatur pustaka sebagai acuan dasar. Dan 

dari hal tersebut, perancangan yang akan peneliti buat yakni Iklan Layanan Masyarakat 

berupa video, yang bertujuan untuk mencegah stress yang dialami oleh pengendara saat 

mengalami kemacetan di area persimpangan. 

1.9 TINJAUAN PUSTAKA 

• Artikel mengenai kemacetan yang terjadi di kota Semarang (Andik Sismanto, 

koransindo.com) 

Dalam artikel ini menjabarkan bahwa kemacetan menjadi perhatian serius untuk 

kota Semarang. Dalam artikel ini juga dijabarkan beberapa data dari sumber-sumber 

terpercaya yang menyatakan hal-hal terkait penyebab kemacetan di kota Semarang 

seperti salah satunya data pertumbuhan kendaraan di kota Semarang. 

• Skripsi Maria Goreti Stefi, Jurusan Psikologi, UNNES 

Dalam skripsi ini menunjukkan hasil penelitian mengenai kecenderungan stress 

yang dialami oleh pengendara motor yang sedang mengalami kemacetan melalui 

metode kuantitatif deskriptif.  

 

1.10 STUDI KOMPARASI 

• Video iklan Ojek Online 

Perancangan video iklan ini diproduksi saat bulan Ramadhan. Video iklan ini bertujuan 

untuk menunjukkan sisi lain dari Grab bike yang tidak hanya sekedar transportasi 

online namun juga lebih. Beracuan dari video iklan Grab bike ini, maka video iklan 

yang akan dibuat dalam perancangan ini nantinya memiliki pola video iklan yang juga 

menunjukan sesuatu pesan tersirat yang mengembalikan jawaban kepada audience-

nya. 
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Gambar 1.2 Video iklan Grab bike versi Ramadhan 

Sumber: Youtube 

Sebagai studi komparasi, iklan Grab-bike ini memiliki alur yang menarik dan dapat 

dibuat acuan. Sebagai contoh alur dari video Grab bike versi Ramadhan ini 

menampilkan beberapa kejadian susahnya dan kesialan yang sering dialami oleh 

driver namun, diendingnya hal tersebut pasti dapat diubah sehingga membuahkan 

suatu berkah atau kebahagiaan. 

 

 

 

 

 

  


