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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Vegetarian mempunyai pengertian yang berarti orang yang pantang makan daging, tetapi 

hanya mengkonsumsi sayur sayuran dan bahan pangan nabati lainnya. Vegetarian terbagi menjadi 

beberapa kelas , antara lain adalah lacto-vegetarian yang dimana mereka masih mengkonsumsi 

produk olahan seperti susu, keju, dan mentega pada makanannya, kemudian ada ovo-vegetarian 

yang orang-orangnya masih mengkonsumsi telur di dalam makanannya, ada juga lacto-ovo 

vegetarian yang mengkonsumsi telur dan produk susu, dan terkahir ada vegan yang merupakan 

tingkat tertinggi dari vegetarian karena tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali ( Susianto, 

Hendry Widjaja, Helda J. Mailoa, 2008 ). 

Vegetarian menjadi sebuah tren yang sedang marak di kalangan kaum muda zaman 

sekarang ini. Tren vegetarian mulai bermunculan dan banyak kaum muda yang mengikuti tren 

tersebut. Veganuary, sebuah badan amal berbasi vegetarian mencatat ada satu orang yang menjadi 

vegetarian setiap enam detik dan hal ini diperkirakan akan ada tiga ratus ribu orang yang menjadi 

vegetarian di awal tahun 2019 ( food.detik, 2019 ) Di dalam Index Global Vegetarian yang di 

terbitkan oleh Olivier’s Travel di sebutkan bahwa Indonesia adalah negara ramah vegetarian urutan 

ke 16 dari 183 negara ( goodnewsfromindonesia, 2018 ). 

  Masih banyak remaja yang menjalani pola hidup vegetarian namun masih belum mengerti 

makna vegetarian yang sebenarnya. Menurut penelitian, hal ini di latar belakangi oleh berbagai 

faktor, yakni faktor biologis, faktor psikologis dan faktor sosial. Faktor paling utama yang 

menyebabkan sesorang mengkonsumsi makanan vegetarian adalah karena mereka penasaran akan 

rasa dan rasa ingin tahu mengenai menjadi vegetarian. Seseorang mengkonsumsi makanan 

vegetarian belum tentu mengetahui pengetahuan yang memadai mengenai makanan vegetarian. 

Efek yang ditimbulkan oleh cara bervegetarian yang salah akan mengakibatkan tubuh kekurangan 

gizi dan protein, sehingga mengakibatkan penyakit metabolisme muncul. (kaskus, 2013) 

Menjadi seorang vegetarian sangat mudah, masyarakat hanya perlu mengurangi asupan 

daging secara bertahap. Hal tersebut sangat penting karena tubuh manusia memerlukan 

penyesuaian. Pengurangan ini dapat di lakukan dalam jangka waktu satu pekan hingga satu bulan 

tergantung kemampuan tubuh masing – masing individu. Menjadi seorang vegetarian juga harus 
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menyelipkan makanan yang tinggi protein sebagai pengganti daging dalam makanan sehari – hari, 

agar kebutuhan protein tetap terpenuhi. (healthdetik,2016) 

Vegetarian pemula yang masih remaja masih sangat kurang pengetahuan tentang 

vegetarian . Mereka masih menganggap bahwa menjadi vegetarian adalah hal yang sulit dan hanya 

sebatas memakan sayur tanpa memperhatikan gizi yang di serap oleh tubuh. Menurut hasil 

kuisioner yang di jawab oleh 80 orang remaja masih ada 70 orang yang menganggap vegetarian 

hanya pemakan sayuran dan 65 orang menganggap hal itu susah. Dari 50 orang, ada 26 orang yang 

mengatakan bahwa mereka pernah membaca buku panduan bervegetarian dan dari segi desain serta 

visualnya tidak menarik. Oleh karena itu di perlukan sebuah solusi yang dapat mengatasi masalah 

tersebut, salah satunya adalah dengan merancang visual sebuah buku panduan yang menarik 

sehingga dapat memberikan edukasi kepada vegetarian pemula berusia 17 – 22 tahun agar mengerti 

cara bervegetarian yang lebih sehat dan benar. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan informasi yang ada, maka lingkup pembahasan dari perancangan akan di 

batasi menjadi seperti berikut : 

1.2.1 Tujuan perancangan menuju pada remaja berusia 17 – 22 tahun yang masih belajar menjadi 

vegetarian atau vegetarian pemula untuk mengerti cara menjadi seorang vegetarian yang 

baik dan benar 

1.2.2 Target yang di tuju dari perancangan ini adalah usia remaja akhir yaitu umur 17-22 tahun 

yang ingin menerapkan pola hidup sehat bervegetarian karena menurut penelitian psikologi 

usia tersebut adalah usia dimana manusia mulai berubah ke karakter dan jati diri mereka 

yang sebenarnya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang visual buku panduan bagi vegetarian pemula berusia 17 – 22 tahun 

agar dapat menjadi seorang vegetarian yang baik ? 

 

1.4 Tujuan Perancangan  

Tujuan dari pembuatan perancangan ini adalah mengedukasi vegetarian pemula berusia 17 

– 22 tahun agar mengerti pola hidup bervegetarian yang benar dan sehat. 
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1.5 Manfaat Perancangan 

 Manfaat dari dilakukan perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Bagi Masyarakat 

Manfaat perancangan ini bagi masyarakat adalah : 

1.5.1.1 Untuk memberikan pengetahuan mengenai vegetarian serta cara untuk menjadi 

seorang vegetarian dengan baik dan benar. 

1.5.1.2 Sebagai upaya untuk mengurangi pola hidup tidak sehat 

 

1.5.2 Bagi Institusi 

Manfaat dilakukan perancangan ini bagi institusi adalah: 

1.5.2.1 Dengan adanya penelitian ini, institusi bisa mendapatkan informasi mengenai 

pengetahuan tentang bagaimana cara menjadi vegetarian yang baik dan benar 

sehingga bisa di sebarluaskan kepada masyarakat. 

 

1.5.3 Bagi Diri Sendiri 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini bagi diri sendiri adalah : 

1.5.3.1 Diri kita dapat lebih megetahui manfaat menjadi seorang vegetarian secara lebih 

rinci dan detail dan mulai mengubah pola hidup tidak sehat ke pola hidup sehat 

dengan bervegetarian. 

1.6 Metodologi Perancangan  

1.6.1 User Research 

Berdasarkan kuisioner yang di sebar ke orang-orang, ada 87 orang yang 

memberikan feedback sebagai responden. Ditunjukkan dari 87 orang responden mengakui 

bahwa mereka mengetahui tentang vegetarian. 
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Hal ini menunjukkan bahwa pola hidup vegetarian sudah cukup popular di 

masyarakat. 

 

Sebanyak 90.8% dari 87 orang tersebut menjawab bahwa mereka pernah memakan 

makanan vegetarian. 
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Namun ketika ditanya mengenai apa itu vegetarian, banyak responden yang 

mengatakan bahwa vegetarian hanyalah pemakan sayuran atau tidak makan daging. 

 

 

Dari 84 jawaban, ada 54 orang yang menjawab bahwa dengan pola hidup vegetarian 

itu membuat tubuh lebih sehat.  

Selain metode kuisioner di atas, digunakan juga metode wawancara mendalam 

terhadap seorang dokter ahli gizi, dimana dokter tersebut mengatakan bahwa menjadi 

vegetarian membuat tubuh lebih sehat karena serat dalam makanan nabati lebih mudah di 

cerna oleh tubuh, selain hal tersebut dokter juga mengatakan bahwa menjadi seorang 

vegetarian mencegah berbagai penyakit seperti cardiovascular, kanker, diabetes karena 

lebih rendah kolestrol dan rendah lemah jahat atau lemak trans dan juga makanan 

vegetarian menyediakan vitamin yang lebih banyak untuk tubuh. Apabila mengkonsumsi 

makanan vegetarian secara tidak efek yang akan muncul adalah tubuh kekurangan gizi dan 

mengakibatkan tubuh lebih mudah terkena pentakit metabolisme. 

 1.6.2 Insight / Finding  

Banyak remaja yang menjalani pola hidup vegetarian tanpa mengetahui cara 

bervegetarian yang benar. Mereka menjalani pola hidup vegetarian hanya karena mengikuti 

tren yang sedang ada, dan rasa penasaran yang besar dari diri mereka sendiri. Cara 
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bervegetarian yang salah akan mengakibatkan tubuh menjadi kekurangan asupan gizi dan 

protein yang berujung pada penyakit metabolisme. 

 1.6.3 Background Research 

Penelitian dilakukan dengan tiga metode penelitian, sehingga data yang akan diperoleh 

akurat dan tidak bersifat subjektif. Berikut ini adalah beberapa metode yang di lakukan : 

  1.6.3.1 Kuisioner 

Penyebaran kuisioner kepada remaja dengan rentang usia 17 – 22 tahun 

yang telah menjadi vegetarian pemula untuk mengetahui seberapa besar 

pengetahuan mereka mengenai vegetarian dan seberapa menarik menjadi seorang 

vegetarian. 

  1.6.3.2 Wawancara 

Dengan melakukan wawancara mendalam kepada seorang dokter ahli gizi 

untuk mengetahui dampak dari bervegetarian sehingga remaja dengan usia 17 – 22 

tahun yang sudah menjadi vegetarian pemula lebih mengerti cara menjadi 

vegetarian yang baik dan benar. 

  1.6.3.3 Studi Literatur 

Melakukan studi literatur dengan membaca  berbagai buku, artikel, jurnal, 

website yang berkaitan dengan pentingnya menerapkan pola hidup sehat 

bervegetarian dan untuk mengetahui teori-teori yang di perlukan untuk melakukan 

perancangan desain komunikasi visual. 

 1.6.4 Initial Concept 

Berdasarkan riset, masih banyak target yang belum mengerti makna dari 

bervegetarian. Masih banyak remaja yang belum menerapkan cara bervegetarian yang 

benar dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan dari target. 

Dengan adanya masalah tersebut, maka akan di lakukan sebuah perancangan visual 

buku panduan untuk memahami lebih dalam mengenai pola hidup sehat bervegetarian dan 

tentu dengan cara yang benar melalui desain komunikasi visual. Buku panduan dijadikan 

sebagai media untuk menyelesaikan masalah pola hidup sehat dengan cara bervegetarian 

dengan alasan dirasa dapat menyampaikan pesan secara lebih jelas, serta berdasarkan 
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jawaban responden 31 (59,6%) dari 52 orang masih sering membaca buku dan 45 (86,5%) 

dari 52 orang mengatakan bahwa sebuah buku panduan diperlukan dalam melakukan 

sesuatu. 
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1.7 Skema Perancangan 

 

Grafik 1.1 Kerangka Berpikir 

Sumber : Dokumen Pribadi 

1.8 Tinjauan Pustaka 

1.8.1 Pustaka 

1.8.1.1 Jurnal Gizi Klinik Indonesia Asupan Gizi dan Status Gizi Vegetarian pada 

Komunitas Vegetarian di Yogyakarta ( Lusia Anggraini, Wiryatun Lestriana, 

Susetyowati, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2015) 

Membahas mengenai perbandingan gizi dalam jenis – jenis vegetarian dan pola makan 

vegetarian sudah mulai banyak di pilih masyarakat, di karenakan meningkatnya 

pemahaman masyarakat akan manfaat dari makanan berbahan dasar nabati sehingga 

dapat menurunkan resiko terkena penyakit degenerative. Melalui jurnal ini penulis 
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dapat mengerti perbandingan gizi dan asupan nutrisi yang baik dan benar sehingga 

tidak terjadi kekeliruan dalam perancangan.  

1.8.1.2 Skripsi Pengetahuan Tentang Vegetarian Dan Pola Makan Pengunjung di 

Restoran Loving Hut Jalan Demangan Baru No. 16 Yogyakarta ( Trisna 

Rahayu, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) 

Membahas mengenai pengetahuan pengunjung mengenai vegetarian dan juga di 

tujukan untuk mengetahui pola makan dari pengunjung yang makan di Restoran 

Loving Hut Demangan Baru No.16 Yogyakarta. Melalui skripsi ini penulis memiliki 

pengetahuan seberapa banyak orang yang mengerti tentang vegetarian dan seperti apa 

pola makan yang dilakukan orang sehingga membantu penulis dalam membuat “ 

Perancangan Visual Buku Panduan Hidup Bervegetarian yang Baik Bagi Vegetarian 

Pemula Usia 17-22 tahun di Semarang ”. 

 

1.8.2 Studi Komparasi 

1.8.2.1 Jurnal Perancangan Media Kampanye Makanan Vegetarian Sebagai Salah 

Satu Solusi Hidup Sehat ( Bayu Utomo, Obey Bima W., Aniendya 

Christianna, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra, 2013) 

Membahas mengenai manfaat yang tersembunyi di dalam makanan vegetarian 

sehingga melalaui perancangan ini dapat membuka pandangan bagi masyarakat 

bahwa vegetarian dapat menyelamatkan masyarakat dari penyakit berbahaya. 

Melalui jurnal ini penulis mengerti ada banyak manfaat yang di dapatkan melalui 

makanan vegetarian sehingga dapat digunakan dalam menyusun “ Perancangan 

Visual Buku Panduan Hidup Bervegetarian yang Baik Bagi Vegetarian Pemula 

Usia 17-22 tahun di Semarang ”. 

1.8.2.2 Jurnal Perancangan Kampanye Gaya Hidup Vegetarian untuk Mengatas 

Obesitas bagi Wanita di Kota – Kota Besar ( Viona Fransisca,Universitas 

Kristen Maranatha, 2016 ) 

Membahas tentang makanan vegetarian bukanlah makanan yang tidak enak dan 

membosankan, melainkan banyak manfaat yang terkandung di dalam makanan 

vegetarian. Makanan vegetarian juga menghindari masyarakat dari obesitas dan 

berbagai macam penyakit yang menyerang tubuh serta menyeimbangkan 

aktivitas fisik tubuh. Melalui jurnal ini penulis mendapatkan pengetahuan 

mengenai makanan vegetarian dapat menyeimbangkan aktivitas fisik sehingga 
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membantu penulis dalam merancang “ Perancangan Visual Buku Panduan Hidup 

Bervegetarian yang Baik Bagi Vegetarian Pemula Usia 17-22 tahun di Semarang 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


