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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bekerja merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia untuk dapat 

memperoleh upah yang digunakan untuk kebutuhan hidup. Indonesia memiliki banyak 

tenaga kerja baik kreatif maupun non-kreatif yang menghabiskan waktu setiap harinya 

untuk bekerja di depan layar komputer atau laptop. Di Semarang sendiri yang juga 

merupakan ibukota dari Jawa Tengah, memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi se-Jawa 

Tengah. Dengan jumlah pekerja yang mencapai 899.796 tenaga kerja pada tahun 

2017, jumlah tersebut memiliki kenaikan angka pada setiap tahunnya. Dengan jumlah 

pekerja yang terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dibarengi dengan jumlah 

perusahaan yang mendirikan pabrik maupun kantoran ikut meningkat. 

Orang Indonesia, khususnya Semarang, masih banyak pekerja rata-rata 

menghabiskan waktu duduk lebih dari 6 jam dalam sehari, mulai dari di kendaraan saat 

berangkat dan pulang dari kantor, saat bekerja, istirahat, nongkrong, dll. Selain itu, 

tidak adanya objek untuk mengalihkan kebiasaan duduk pekerja, membuat pekerja 

tetap melakukan duduk saat beristirahat sebentar dengan bermain smartphone 

ataupun menonton Youtube. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Semarang 

masih menganggap bahwa duduk terlalu lama merupakan masalah yang cukup sepele. 

Namun, di beberapa negara maju seperti Denmark, Amerika, dan Jepang telah paham 

akan resiko dan bahaya akibat terlalu banyak duduk, disana cukup banyak perusahaan 

yang telah menerapkan peraturan untuk bekerja sambil berdiri, meskipun di depan 

layar komputer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: whatsonxiamen.com 

Gambar 1.1 Nyeri Punggung Akibat Duduk Lama 

 

Gambar 2.1 Nyeri Punggung Akibat Duduk Lama 
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Duduk dalam waktu yang lama memiliki banyak resiko kesehatan, seperti obesitas, 

diabetes, sindrom metabolisme, fleksibilitas tulang belakang, kanker, hingga jantung. 

Bahkan dalam 173.000 kasus kanker, memiliki kaitan dengan waktu duduk yang lama. 

Wanita beresiko lebih tinggi terserang penyakit akibat duduk lama jika dibandingkan 

dengan laki-laki. Bahkan, seperti kata-kata Thomas DL dari Duba B8 Denmark saat 

presentasi di Jakarta tahun 2015 yang dikutip dalam www.kompas.com yang 

menyatakan telah banyak riset bahwa rutin olahraga saja tidak dapat mengatasi 

bahaya dari terlalu lama duduk. Wen and Wu Lancet dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa “Sitting is the new smoking”, hal tersebut didukung oleh Dr.Andi Kurniawan, 

Sp.Ko yang merupakan Sekjen dari PEROSI (Perhimpunan Osteoporosis Indonesia) 

saat ditemui oleh viva.co.id dalam acara Anlene#MoveNow di Jakarta tanggal 6 

Desember 2015, yang mengatakan bahwa 1 batang rokok dapat mengurangi waktu 

hidup manusia selama 10 menit, hal tersebut sama bahanyanya dengan duduk selama 

lebih dari 2 jam. Dalam sebuah wawancara CEO Apple, Tim Cook yang dikutip oleh 

Kompas.com menyebutkan bahwa “Duduk adalah kanker baru”, lebih tepatnya dalam 

hal kebiasaan.  

Dalam data yang dirilis oleh WHO pada tahun 2015, terlalu lama duduk memiliki 

peringkat ke 4 penyebab kematian tertinggi di dunia. Pada tahun 2016, Kompas 

melansir bahwa angka kematian akibat kebanyakan duduk terus meningkat, sebuah 

studi yang diterbitkan oleh American Journal of Preventive Medicine menemukan 

bahwa duduk lebih dari 3 jam/hari, meningkatkan 3,8% resiko kematian dini. Angka 

tersebut setara dengan 433.000 jumlah kematian di dunia setiap tahun. Dr James 

Levine, seorang dokter Mayo Clinic di Rochester menyebutkan bahwa duduk terlalu 

lama dapat menimbulkan penyakit yang sama seperti efek samping merokok. Ia juga 

menyebutkan bahwa orang dewasa yang duduk lebih dari 4 jam/hari memiliki 80% 

resiko kematian akibat penyakit jantung, dibandingkan orang yang duduk kurang dari 

2 jam/hari, ia juga menambahkan jika hanya dengan berdiri, tubuh membakar lebih 

banyak kalori daripada duduk (health.detik.com).  

Padahal, manusia terus bekerja seumur hidupnya setelah menyelesaikan 

pendidikan sekolah selama 12-16 tahun lamanya. Berdasarkan data yang didapat oleh 

peneliti tersebut, waktu  duduk terlalu lama merupakan suatu masalah baru yang harus 

segera diedukasi kepada para pekerja kantoran baik industri kreatif maupun non-kreatif 

yang bekerja sambil duduk dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan data tersebut 

juga, disini penulis berusaha untuk membantu pekerja kantor yang bekerja dengan 

duduk di depan komputer setiap harinya dengan membuat perancangan komunikasi 

visual untuk dapat digunakan sebagai pencegahan duduk lama saat bekerja. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan agar 

tidak terjadi perbedaan pandangan antara penulis dengan pembaca yakni, sebagai 

berikut: 

1. Duduk lama dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh manusia. 

2. Banyaknya pekerja yang menganggap remeh atau sepele mengenai penyakit 

yang dapat ditimbulkan dari duduk terlalu lama, padahal hal tersebut dapat 

menjadi berbahaya apabila tidak dilakukan pencegahan. 

3. Banyaknya pekerja yang terlalu fokus dengan pekerjaan di layar komputer 

sehingga mengurangi waktu gerak saat berada di kantor. 

4. Kurangnya peralatan yang tersedia untuk dapat mengalihkan duduk lama saat 

beristirahat menjadi sebuah aktivitas fisik. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar fokus penelitian menjadi jelas dan terarah, masalah dalam penelitian ini 

dibatasi hanya: 

- Penelitian ini hanya ditujukan kepada pekerja kantor di kota Semarang yang 

bekerja duduk di depan komputer atau laptop, memiliki kelas ekonomi sosial 

menengah (B) dan berusia 22-30 tahun. Yang memiliki gaya hidup teratur, 

urban, percaya diri, open-minded, educated, dan modern. 

- Penelitian ini  mengambil sampel pada 6 kantor besar kreatif dan non-kreatif di 

Semarang, yaitu Sooca atau Becakmabur, IS Creative, Herosoft Media, 

Bhinaya Laxitaparamita, Kompas Harian, dan Telkom Jl.Pahlawan. 

- Penelitian ini tidak mengacu pada suatu jenis kantor tertentu, melainkan dapat 

diterapkan pada kantor yang memiliki karyawan dengan bekerja di depan layar 

komputer atau laptop selama lebih dari 2 jam dalam sekali bekerja. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

- Bagaimana merancang komunikasi visual yang tepat untuk mengubah 

kebiasaan duduk lama bagi pekerja kantor di Semarang? 

 

 



4 
 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan 

Tujuan penelitian dan kampanye komunikasi visual ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengubah kebiasaan duduk lama bagi pekerja kantor yang 

bekerja dengan duduk di depan layar komputer di Kota Semarang. 

2. Untuk mengurangi resiko penyakit berbahaya yang dapat 

mengganggu kesehatan tubuh pekerja kantor akibat duduk lama saat 

bekerja. 

 

1.5.2 Manfaat 

1.5.2.1 Bagi Masyarakat 

Masyarakat, khususnya pekerja kantor di kota Semarang yang 

hampir setiap hari duduk dan bekerja di depan layar komputer 

memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, dan 

mampu untuk mencegah resiko terhadap bahaya yang dapat 

ditimbulkan melalui duduk terlalu lama. 

 

1.5.2.2 Bagi Institusi 

Manfaat perancangan ini terhadap Institusi diharapkan dapat 

menjadi referensi baru yang dapat digunakan untuk keperluan data 

yang sesuai. 

 

1.5.2.3 Bagi Diri Sendiri 

Mendapatkan pengetahuan baru terhadap permasalahan duduk 

lama dan diharapkan mampu untuk memberi dampak positif berupa 

solusi baru untuk permasalahan duduk lama terhadap pekerja yang 

bekerja dengan duduk lama di depan layar komputer maupun laptop. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Background Research 

Kegiatan mengumpulkan data dalam suatu penelitian sangat 

membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta penyusunan program yang 

terperinci. Hal ini mempunyai maksud agar  diperoleh data yang benar-benar 
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relevan. Metode penelitian yang akan digunakan memiliki dua sifat yang 

berbeda, yaitu primer dan sekunder seperti berikut: 

1.6.1.1 Observasi 

Penulis akan melakukan observasi atau pengamatan mengenai 

kebiasaan pekerja saat di kantor, lalu suasana dan tempat kerja di 

kantor yang digunakan untuk membantu penelitian agar lebih dapat 

diterima oleh target sasaran. Observasi dapat membantu penulis 

dalam meneliti setiap pergerakan dan atmosfer yang terjadi di lokasi 

target sehingga dapat dicermati lebih detail. Beberapa kantor di 

Semarang yang akan diobservasi adalah Sooca atau Becakmabur, 

IS Creative, Herosoft Media, Bhinaya Laxitaparamita, Kompas 

Harian, dan Telkom Jl.Pahlawan. 

 

1.6.1.2 Wawancara 

Penulis akan melakukan wawancara terhadap ahli kesehatan 

dalam bidang tulang dan sendi, yang mengerti mengenai bahaya 

yang dapat ditimbulkan akibat duduk lama pada saat karyawan 

bekerja di kantor dan mencari solusinya. Teknik ini memiliki kelebihan 

yaitu memiliki kedekatan secara langsung dengan ahli, sehingga ahli 

tidak ragu untuk saling terbuka dan memberi data yang relevan 

terhadap permasalahan duduk lama kepada penulis. 

 

1.6.1.3 Kuisioner online 

Kuisioner akan disebar melalui google form ke 6 kantor yang 

berbeda di Kota Semarang, yang kemudian diisi oleh para pekerja 

atau karyawan kantoran yang sehari-hari melakukan pekerjaan 

dengan duduk dalam jangka waktu yang lama di depan layar 

komputer. 6 kantor di Semarang yang akan mengisi kuisioner online 

adalah Sooca atau Becakmabur, IS Creative, Herosoft Media, 

Bhinaya Laxitaparamita, Kompas Harian, dan Telkom Jl.Pahlawan. 

Teknik ini dapat membantu penulis karena dapat menjangkau 

responden yang memiliki lokasi berbeda-beda dengan waktu yang 

lebih singkat dan dapat terangkum lebih detail (Sarwono, 2007). 

 

1.6.1.4 Studi Pustaka 

Untuk metode sekunder menggunakan data yang didapatkan 

dari internet dengan sumber yang relevan dan beberapa buku 
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panduan yang relevan. Sumber-sumber lain yang relevan seperti 

jurnal, buku-buku dan beberapa video yang sempat terekam oleh 

media massa juga sangat penting untuk dipergunakan sebagai 

bahan untuk penelitian yang sesuai dengan fenomena sosial yang 

diamati (Mustofa, 2007:57). Teknik ini memberi banyak keuntungan 

bagi penulis karena dapat menghemat waktu karena data telah 

tersedia di media online yang relevan, penulis juga dapat mengakses 

informasi secara tuntas tanpa dibatasi oleh waktu yang ada, hal ini 

juga dapat menghemat waktu dan biaya apabila dibandingkan 

dengan pencarian data secara offline (Sarwono, 2007). 

 

1.6.2 Initial Concept 

Dalam penelitian singkat yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 

menemui beberapa bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat duduk terlalu 

lama dan bahkan olahraga saja tidak dapat mengobatinya. 

Dari permasalahan yang telah didapat, penulis akan menggunakan 4 

metode penelitian yang berbeda. Setelah memiliki data mengenai 

permasalahan terkait, selanjutnya penulis akan menganalisa hasil data yang 

telah didapatkan. 

Dari permasalahan yang terkait, penulis akan membuat perancangan 

komunikasi visual yang bertujuan untuk membuat target terkait menjadi aware 

terhadap bahaya yang ditimbulkan dan mengaplikasikan ke dalam kebiasaan 

bekerja sehari-hari. 

Melalui beberapa observasi kecil yang dilakukan, media yang sementara 

akan digunakan adalah layar komputer, meja kerja dan lingkungan bekerja di 

dalam kantor. 

 

  


