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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 1.1.1 Kanker payudara 

Kanker merupakan penyakit tidak menular paling mematikan di Dunia. 

Setidaknya ada 9.6 juta kematian yang terjadi akibat kanker dan sekaligus 18.1 

juta kasus baru pada tahun 2018 (Wulandari, 2018). Berdasarkan data riset 

Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI & Data 

Penduduk Sasaran dalam InfoDATIN Edisi Bulan Peduli Kanker, Kanker 

payudara menjadi penyakit dengan prevalensi tertinggi kedua di Indonesia setelah 

Kanker Serviks pada tahun 2013 dengan presentase 0.5%. Kelompok usia yang 

paling banyak terdeteksi adalah Wanita dengan usia diatas 75 tahun. Sementara 

kelompok usia yang memiliki faktor resiko terbesar adalah Wanita dengan usia 

25-34 tahun, 35-44 tahun, dan 45-54 tahun.  

Faktor resiko penyebab kanker yang paling umum adalah faktor genetik, 

paparan zat Karsinogen, dan Gaya Hidup (Swari R.C, 2018). Faktor stres tinggi 

pada wanita juga menyumbang resiko pemicu kanker payudara pada perempuan. 

Menurut Hardina Sabrida (2014) Kepala Unit Deteksi Dini RS Kanker Dharmais, 

menyatakan bahwa melalui deteksi dini ditemukan banyak penderita kanker 

payudara memiliki stres tinggi baik yang dalam bidang pekerjaan, tekanan rumah 

tangga, maupun yang sedang dalam masa studi. Dan pada waktu yang sama para 

penderita kanker mengaku telah menjaga pola makan, tidak merokok, tidak 

konsumsi alkhohol, dah bakan banyak makan sayuran namun tetap terjangkin 

penyakit tersebut  

Rene Decartes dalam Harrington, Rick. 2013. Mengemukakan dualism 

philosophy dalam hubungan penyakit fisik dengan psikologis penderita melalui 

ilmu psikologi yang kemudian dikenal dengan sebutan Biopsychosocial Model 

yaitu melihat penyakit dengan tubuh dan psikis sebagai satu kesatuan yang saling 

berinteraksi satu sama lain. Melalui teori ini fokus pada penyebab dan 
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penyembuhan antara fisik dan psikis tidak lagi dilakukan secara terpisah, akan 

tetapi dilakukan secara bersamaan dan berimbang. Dari teori tersebut kemudian 

muncullah hasil penelitian Interpretasi korelasi koefisien antara Stres dengan 

penyakit dengan hasil setiap 9% baik stres dapat memicu penyakit dan sebaliknya. 

 

Gambar 1.1 Kurva Interpretasi korelasi koefisien Stres dengan penyakit 

 

Para peneliti dari The University of Illinois di Chicago, Amerika Serikat 

menguji peran stres terhadap kanker payudara dan hasilnya ditemukan bahwa 

segala komponen yang kemudian disebut sebagai psychosocial stres, diantaranya 

kelelahan, rasa terasing, dan rasa takut dapat menggangu sistem syaraf otonom 

yang mengatur fungsi-fungsi penting dalam tubuh (Arba’iyah Satriani, 2011) 

Lebih spesifiknya, Hasil penelitian terhadap 989 wanita, pada perempuan yang 

mengalami stres memiliki kemungkinan 38% lebih tinggi untuk terkena kanker 

payudara. Dan 18% lebih tinggi untuk terserang tumor dengan level aktif tinggi 

ketimbang tumor dengan level aktif rendah.  

Menurut Manktelow (2007) Stres adalah kumpulan hasil respons, jalan, 

dan pengalaman yang berkaitan, yang disebabkan oleh berbagai stresor atau 

keadaan maupun peristiwa yang menyebabkan stress. Sementara Richard 

S.Lazarus dalam Mengendalikan Stres (2007)  mendefinisikan stres sebagai suatu 

kondisi atau perasaan yang dialami ketika seseorang menganggap tuntutan-

tuntutan melebihi sumber daya sosial dan personal yang mampu dikerahkan. 

Perempuan lebih rentan terserang depresi yang merupakan salah satu akibat dari 
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stress berat dibandingkan Laki-laki (Sulistia.N, 2018). Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti faktor biologis dimana Perempuan memiliki perubahan 

hormon yang tidak stabil sehingga memperparah kondisi stres, faktor psikologis 

dimana perempuan lebih mengutamakan perasaan, dan faktor sosial budaya 

dimana Perempuan dituntut untuk melaksanakan peran ganda majemuk dalam 

pekerjaan, keluarga, dan masyarakat (Lestari, M. Widi, 2013). 

Mc Kenna et al dalam Harrington, Rick. 2013. menemukan hubungan 

moderat diantara stres dan perkembangan kanker payudara melalui metaanalisis 

46 penelitian pemeriksaan faktor psikososial dan perkembangan kanker yaitu 

pengalaman hidup yang penuh stres, pengalaman ditinggalkan orang yang tercinta 

/ perpisahan, dan pengalaman penyangkalan/penekanan dalam strategi 

menghadapi stres. Skar dan Anisman Harrington, Rick. 2013. Juga menyatakan 

adanya hubungan positif antara kejadian yang stresful dengan kemudian 

tumbuhnya tumor. 

Melalui data riset dan literatur, penulis menyimpulkan bahwa kanker 

payudara belum memiliki pola yang lebih spesifik sebagaimana penyakit kanker 

lainnya. Dan pengalaman stres dalam hidup menjadi satu benang merah yang 

menghubungkan sebab munculnya kanker pada para penderita kanker payudara.  

 1.1.2 Media dalam DKV 

Menurut Walter Cannon dalam Harrington, Rick. 2013. Stres pemicu 

penyakit kanker Payudara secara umum adalah stres akumulatif yang dihasilkan 

dari respon stres Fight or flight. Coping diperlukan sebagai tindak lanjut 

menghadapi stres, medium coping bervariasi, salah satunya melalui media 

interaktif seperti mewarnai untuk orang dewasa dengan pattern mandala yang 

dapat membantu menurunkan kecemasan dan memberikan efek relaksasi. 

Keterlibatan Desain Komunikasi Visual dalam coping strategi khususnya untuk 

membantu mengendalikan stres tidak hanya berlaku satu arah akan tetapi dapat 

berlaku dua arah dimana target terlibat langsung melalui media sehingga dapat 

langsung merasakan dampaknya sehingga tercipta problem solving. 
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Sebagai penguat latar belakang dalam pembuatan perancangan ini, penulis 

mengumpulkan data awal berupa angket online yang disebarkan kepada 

perempuan berusia 19-30 tahun untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

mereka tentang stress dan kanker payudara. Dari data yang dikumpulkan 

dihasilkan informasi sebagai berikut : 

   

No. Masalah Deskripsi Hasil Presentase 

1. Intensitas Pengalaman 

Stress 

Sering 42.6 % 

2. Skala stres dalam satu 

minggu 

3 dari 5 34.8 % 

3. Mengetahui stres dapat 

memicu kanker payudara  

Tidak tahu 63.8 % 

        Tabel 1.1 Angket Online Data Awal 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

dalam perancangan ini sebagai berikut : 

a. Secara psikologis perempuan lebih mengandalkan emosi dalam menghadapi sesuatu 

sehingga mudah terserang stres 

b. Masalah stres masih kurang diperhatikan, dan dibiarkan begitu saja 

c. Belum adanya sarana yang dapat membantu perempuan untuk mengatasi masalah stres 

pemicu kanker payudara.  

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang komunikasi visual yang efektif untuk membantu 

mengatasi stres pemicu kanker payudara pada perempuan? 
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1.4  Pembatasan Masalah 

Agar perancangan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian hanya berkaitan dengan : 

 1.4.1 Target 

Target dari perancangan ini adalah Masyarakat berjenis kelamin 

Perempuan di kota Semarang, sebagai pilot sampling untuk kota lainnya dengan 

rentang usia 20-26 tahun aktif berprofesi sebagai pekerja kantoran. 

 1.4.2 Fokus Perancangan 

Fokus perancangan untuk membantu mengatasi stress pemicu kanker 

payudara melalui Desain Komunikasi Visual. 

1.5 Tujuan Penelitian  

 1.5.1 Tujuan Khusus 

 Perancangan ini bertujuan untuk : 

  Menentukan media atau komunikasi visual yang sesuai dengan target 

perancangan. 

1.5.2 Tujuan Umum  

  Agar Perempuan lebih memperhatikan pentingnya mengurangi stres 

supaya  terhindar dari Kanker payudara. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

1.6.1 Masyarakat 

 Khususnya Perempuan, dapat lebih memperhatikan dan mengurangi stres yang 

dapat mengganggu kualitas hidup dan mempengaruhi kesehatan fisik . 
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Melalui perancangan ini diharapkan Perempuan Indonesia sadar bahwa stres dapat 

dikendalikan dan bukannya dibiarkan sehingga menimbulkan masalah yang lebih 

besar seperti Kanker payudara. 

1.6.2 Institusi  

 Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

apabila melakukan penelitian terkait dengan permasalahan Stres yang  

menyebabkan kanker payudara. 

1.6.3  Bagi Diri Sendiri 

 Menemukan Problem solving  melalui disiplin ilmu Desain Komunikasi Visual 

untuk membantu mengatasi stress pemicu kanker payudara pada perempuan  

1.7 Metodologi Penelitian 

   Berdasarkan riset data yang dikumpulkan, setiap perempuan khususnya usia 

produktif dan berprofesi sebagai pekerja kantoran kelas menengah rentan mengalami 

stres akibat masalah yang timbul dalam kegiatan sehari-hari. Mereka ingin memiliki 

badan yang sehat namun belum membiasakan diri merawat kesehatan pikiran.  

  Pengumpulan data dalam penelitian akan dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama 

adalah angket yang akan ditujukan untuk perempuan usia 20-26 tahun di Kota Semarang. 

Angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran mereka terhadap stres yang 

mereka hadapi sehari-hari, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui 

stres dapat menyebabkan Kanker payudara dan mencari strategi komunikasi paling tepat 

bagi target. Penggunaan angket dirasa efektif karena dapat mejangkau banyak orang. 

  Yang kedua menggunakan wawancara yang ditujukan kepada survivor kanker 

payudara untuk dapat lebih memahami melalui sudut pandang penderita selama sebelum 

dan sesudah terdeteksi kanker payudara. Kemudian juga melakukan wawancara kepada 

psikolog untuk memahami melalui sudut pandang profesional mengenai stres pada 

pekerja perempuan dan dampaknya serta untuk mendalami karakter target yang akan 
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dituju. Penggunaan wawancara ini dirasa efektif karena terlibat langsung dengan pihak 

yang terlibat langsung didalamnya sehingga didapatkan data yang valid. 

  Cultural probing juga akan digunakan  untuk memahami keseharian dan 

kebiasaan target dalam pendekatan yang mendalam dan langsung. Sehingga data yang 

terkumpul lebih terperinci dan dekat dengan target. Cultural Probing ini akan dilakukan 

kepada perempuan usia 19-25 tahun yang memiliki jadwal cukup padat sehingga rentan 

mengalami stres. 

  Studi literatur dilakukan dengan mecari jurnal, buku maupun artikel yang terkait 

dengan pengendalian stres, dampak stres terhadap kesehatan fisik, dan juga tentang 

komunikasi visual. Studi literatur digunakan untuk menemukan teori-teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. 

  Terakhir pencarian data melalui internet dengan sumber valid dan terpercaya 

untuk mengetahui informasi terkini mengenai stres yang dapat menimbulkan kanker 

payudara. 

1.8 Initial Concept 

  Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, penulis akan menggunakan 5 metode 

tersebut dalam pemecahan masalah. Dari hasil yang didapat melalui metode tersebut 

kemudian akan di analisa menggunakan what to say dan how to say dan diselesaikan 

dengan strategi komunikasi visual.  
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1.9 Skema Perancangan 
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1.10 Tinjauan Pustaka 

 1.10.1 Pustaka 

1.10.1.1 InfoDATIN (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI) 

Edisi Bulan Peduli Kanker payudara, Oktober 2016 

Berisi informasi seputar persebaran penyakit kanker di Indonesia. 

Tidak hanya membahas tentang Kanker payudara akan tetapi juga 

memberikan informasi data mengenai Kasus Baru dan Kematian akibat 

Kanker yang diurutkan berdasarkan tingkat presentase. Secara lebih 

spesifik memang membahas tentang perkembangan kasus kanker 

payudara dan kanker serviks  di Rumah Sakit di Seluruh wilayah 

Indonesia. Melalui InfoDatin penulis mengetahui se 

1.10.1.2 Jurnal Faktor Faktor Resiko yang berperngaruh Terhadap Kejadian 

Kanker payudara Wanita oleh Rini Indrati, Henry Setyawan, Djoko 

Handojo  

Jurnal ini memuat tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Kanker payudara Wanita. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa 

Perempuan dengan sedang menderita atau memiliki riwayat tumor jinak 

pada payudara memiliki faktor resiko tertinggi dibandingkan faktor lain 

yang disebabkan oleh proses poliferasi berlebih. Melalui jurnal ini penulis 

memperoleh data keterkaitan bahaya hormon estrogen berlebih terhadap 

Kanker payudara. 

 

1.10.1.3 Jurnal Perbedaan Tingkat Stres Antara Laki-Laki dan Perempuan 

Pada Peserta Yoga di Kota Denpasar oleh L.Nasrani, S.Purnawati 

(Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali, 2018) 

Jurnal ini memuat tentang penelitian secara spesifik penyebab 

perbedaan tingkat stres pada laki-laki dan perempuan. Penelitian 

dilakukan terhadap peserta yoga laki-laki dan perempuan yang berusia 15-

64 tahun di beberapa tempat yoga di Denpasar dengan metode simple 

random sampling. Melalui penelitian ditemukan hasil bahwa Perempuan 

jauh lebih rentan terkena stres akibat aktifitas hormon seks yang 

menurunkan respon HPA dan sympathoadrenal. Melalui Penelitian ini 

penulis menemukan hubungan kenaikan hormon seks perempuan dengan 

stres. Dan hasil bahwa Perempuan lebih mudah terkena stres daripada 

Laki-Laki. 
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1.10.1.4 Artikel “Stres Picu Kanker payudara”, Kompas.com, 2014. 

Artikel ini memuat berita tentang Kaitan masalah stres yang 

dialami perempuan dengan kemungkinan munculnya kanker payudara. 

Dalam Artikel ini memberitakan tentang banyaknya penderita kanker 

payudara di Rumah Sakit Kanker Dhamaris sehingga menduduki posisi 

pertama jenis penyakit paling banyak di derita sepanjang tahun 2014. 

Dalam artikel ini penulis mendapatkan data berkatian dengan contoh kasus 

kanker payudara yang diakibatkan oleh stres di Indonesia. 

1.10.2 Studi Komparasi 

1.10.2.1 Kampanye Kanker Payudara Kepada Remaja Melalui Desain 

Komunikasi Visual di Kota Surakarta oleh Wendy Teguh Arief J 

(Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2009) 

Perancangan kampanye ini bertujuan untuk memberikan edukasi 

deteksi dini dan pencegahan kanker payudara kepada perempuan usia 

remaja di Surakarta. Kampanye sosial yang dilakukan lebih memfokuskan 

kepada penyebaran awareness untuk gerakan SADARI (Periksa Payudara 

Sendiri). 

Salah satu media yang digunakan sebagai strategi komunikasi 

kepada target adalah berupa wesbsite, yang berisi informasi seputar 

kampanye yang dilaksanakan, dan hal-hal seputar pencegahan kanker 

payudara dengan dilengkapi fitur forum untuk berbagi informasi. Akan 

tetapi penggunaan media ini kurang tepat untuk diterapkan pada masa 

sekarang. Karena perilaku target semakin berevolusi dan lebih menyukai 

sesuatu yang cepat, mudah, dan tidak rumit, target cenderung lebih suka 

menggunakan aplikasi yang terpasang di smartphone ketika mengakses 

suatu hal yang spesifik karena lebih personal dan sesuai dengan kebtuhan 

target. Hal inilah yang membedakan Perancangan yang penulis buat 

dengan perancangan kampanye ini. Karena Penulis menggunakan media 

Aplikasi smartphone sebagai media interaktif dalam strategi komunikasi 

perancangan kepada target.   
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1.10.2.2 Perancangan Kampanye Kewaspadaan Bahaya Kanker Payudara 

pada Remaja Putri dalam Media Motion Graphic oleh Zulfa Jum’aini 

(Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang, Padang, 2018) 

Perancangan Kampanye dilaksanakan untuk mengedukasi Remaja 

Putri agar lebih waspada terhadap Kanker Payudara. Strategi yang 

digunakan dengan pendekatan Motion Graphic. Pesan yang ingin 

disampaikan kepada target meliputi rangkaian proses pembentukan kanker 

payudara, faktor resiko, dan cara untuk deteksi dini berupa gerakan 

SADARI (Periksa Payudara Sendiri) yang divisualisasikan melalui video 

motion graphic. 

Pemilihan video motion graphic sebagai pendekatan kepada target 

kurang bisa memaksimalkan tujuan dari perancangan, karena target hanya 

sebagai subjek pasif. Maka penyampaian tujuan atau pesan yang 

diharapkan tidak memerlukan perhatian khusus dari target. Sementara 

perancangan komunikasi yang penulis buat dengan memanfaatkan media 

aplikasi smartphone sebagai media merupakan cara yang mengharuskan 

adanya interkasi antara target dengan pesan atau tujuan yang ingin 

disampaikan. Sehingga dari adanya interaksi yang dilakukan, target akan 

menyerap informasi dengan lebih detail dan personal. Sehingga 

kemungkinan pesan untuk disampaikan dapat lebih berhasil daripada 

penyampaian pesan secara satu arah. 

Gambar 1.2 Logo Brand dan Tampilan Website 

( Sumber : Dokumen Wendy Teguh ) 
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Gambar 1.3 Logo Brand dan Story Board motion graphic 

( Sumber : Dokumen Wendy Teguh ) 


