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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Di Indonesia sendiri sekarang ada banyak olahan makanan yang bervariasi 

yang bisa dijadikan sebagai bahan pangan bagi manusia. Menurut jenis makanan, ada 

olahan makanan dari bahan yang biasa diolah menjadi makanan unik dan ada bahan 

makanan yang tidak biasa tetapi dijadikan sebagai makanan. Menurut agama, ada 

jenis makanan yang sifatnya halal untuk di konsumsi dan ada jenis makanan yang 

tidak halal untuk di konsumsi manusia. Jika dilihat dari segi kesehatan, ada yang 

menyakini beberapa jenis makanan yang dapat menyembuhkan penyakit dan ada jenis 

makanan yang menimbulkan penyakit.  

 

Banyak model pangan yang bisa di konsumsi oleh manusia dari tumbuh-

tumbuhan hingga daging. Ada dua macam daging yaitu daging yang berwarna putih 

dan daging merah. Daging yang akan di konsumsi oleh manusia, harus memiliki 

kriteria yang baik dan berasal dari hewan yang sehat bebas dari penyakit.  

 

Salah satu jenis daging yang menyebabkan penyakit dan belakangan ini 

menjadi sorotan masyarakat yang menjadi pro dan kontra adalah daging anjing. 

Pasalnya, anjing merupakan hewan yang setia kawan untuk sahabat manusia. Akan 

tetapi, manusia menyalahgunakan anjing dijadikan sebagai bahan pangan. Bagi 

komunitas pencinta hewan terutama anjing, mereka menolaknya dan melakukan aksi 

larangan agar anjing tidak dijadikan bahan pangan. Di Semarang, yang 

mengkonsumsi daging anjing cukup banyak, jika dirata-rata ada 45 orang dari 5 

tempat. 

 

Pengkonsumsi mengatakan bahwa daging anjing banyak mengandung manfaat 

seperti halnya menyembuhkan luka basah, gatal-gatal, sebagai jamu, dan 

menghangatkan tubuh. Namun, hampir semua pengkonsumsi tidak tahu adanya 

dampak negatif dalam daging anjing. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang 

kesehatan, drh. Beni dan drh. Oriza  mengatakan bahwa daging anjing tidak 
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mengandung manfaat melainkan jika dikonsumsi akan menimbulkan penyakit yang 

berbahaya. 

 

 

Tabel 1.1 Pengkonsumsi Daging Anjing di Semarang 

(Sumber : Hasil Observasi Pribadi) 

 

Bagi pengkonsumsi daging anjing, bentuk wujud asli  daging anjing tidak 

pernah dipedulikan berasal dari hewan yang sehat atau tidak. Jika melihat dari jenis 

penyakit yang bisa diderita oleh anjing, cukup membahayakan bagi manusia. Penyakit 

yang bisa di derita oleh anjing yaitu virus rabies, virus lephosphira, virus E.coli, 

antraks dan Brucellosis. Salah satu jenis penyakit yang membahayakan adalah virus 

leptosphira. Penyakit ini merupakan virus dari tikus yang bisa beredar ke peredaran 

darah dalam tubuh anjing liar ataupun anjing rumahan. Jika dilihat dari cara 

pembunuhan anjing di Indonesia yang akan dikonsumsi manusia, tidak dengan cara 

disembelih seperti hewan lainnya, melainkan kepala anjing yang dipukul, direbus lalu 

dimasak tanpa mengeluarkan darah pada anjing. Dalam penelitian yang pernah 

dilakukan drh. Oriza, penjual maupun pengkonsumsi mengatakan bahwa dengan cara 

darah anjing tidak dihilangkan mempunyai manfaat yaitu untuk mempergurih citra 

rasa daging anjing. Namun, jika darah anjing tidak keluar yang didalamnya 

terkandung racun atau penyakit yang berbahaya, akan membahayakan manusia yang 

mengkonsumsinya. Menurut Karin Franken dari Jakarta Animal Aid mengatakan 

bahwa daging anjing tidak memiliki khasiat melainkan wabah dan berbahaya bagi 

tubuh manusia karena adanya parasit dan bakteri dalam daging anjing.   

 

Pemerintah pun juga sudah mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan 

bahwa daging anjing tidak termasuk kedalam pangan di Undang-Undang  Nomer 18 

Tahun 2009 jo Undang-undang nomer 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan 
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kesehatan hewan pasal 67. Penjual daging anjing itu tidaklah murni dari hewan yang 

sehat maupun bersih. Rata-rata anjing yang di tangkap yang dijual untuk dikonsumsi 

adalah anjing liar dan anjing yang tidak sehat. Daging anjing bisa dikatakan layak 

untuk di konsumsi manusia jika daging anjing yang dijual dan diolah merupakan 

daging anjing yang sehat dan bebas dari penyakit yang bertujuan agar manusia yang 

mengkonsumsi tidak tertular dari penyakit yang ada pada anjing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Anjing yang akan dibunuh 

(sumber : https://www.dogmeatfreeindonesia.org/issues) 

 

Dengan demikian, perlu sebuah tindakan agar masyarakat untuk mengetahui 

adanya dampak dari mengkonsumsi daging anjing melihat adanya bahaya dibalik 

manfaat dari mengkonsumsi daging. Target yang akan dituju oleh penulis adalah usia 

28-40 tahun. Dengan latar belakang yang sudah dituliskan oleh penulis, penulis 

tertarik membuat sebuah iklan layanan masyarakat yang isinya tentang 

menginformasikan dampak dari mengkonsumsi daging anjing bagi manusia. 

 

Iklan layanan masyarakat sendiri merupakan iklan yang isinya adalah 

menyampaikan pesan sosial untuk menyadarkan kepedulian masyarakat dengan 

masalah yang ada (Pujiyanto, 2013). Dengan menggunakan iklan layanan masyarakat, 

masyarakat mendapatkan sebuah keuntungan sosial yaitu akan mendapatkan 

informasi baru yaitu bahwa daging anjing memiliki dampak (Widyatama, 2007).  

Melalui iklan layanan masyarakat, masyarakat baik penjual maupun pembeli daging 

anjing dihimbau dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi daging anjing, melihat 

adanya dampak yang berbahaya bagi tubuh manusia serta melihat wujud daging yang 

berasal dari hewan yang sehat atau tidak.  

https://www.dogmeatfreeindonesia.org/issues
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I.2 Identifikasi Masalah  

Masyarakat di kota semarang ada cukup banyak yang mengkonsumsi daging 

anjing. Menurut pengkonsumsi, daging anjing banyak sekali manfaatnya akan tetapi 

menurut ahli kesehatan, daging anjing itu cukup berbahaya karena awal cara 

pembunuhannya yang tidak wajar dan tidak tahu bagaimana latar belakang kehidupan 

sebelum anjing dibunuh.  

 

Dalam perancangan iklan layanan masyarakat dampak dari mengkonsumsi 

daging anjing, ditemukan adanya masalah yaitu masyarakat tidak mengetahui ciri 

daging anjing yang sehat dan adanya penyakit yang berbahaya bahkan sampai 

mematikan manusia dari daging anjing tersebut.  

 

I.3 Lingkup Pembahasan 

I.3.1 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan yang akan dibahas adalah menyampaikan efek 

dari konsumsi daging anjing berdasarkan pada ilmu tentang kesehatan 

manusia melalui desain komunikasi visual.  

 

I.3.2 Batasan Wilayah 

Batasan wilayah yang akan menjadi penelitian ini adalah Kota 

Semarang. Sampling responden akan diambil dari Kota semarang sebagai 

salah satu kota yang menjual daging anjing.  

 

I.3.3 Target Sasaran 

Usia   : 28-40 tahun 

Gender  : Laki-laki 

Golongan  : SES B 

Domisili : Semarang 

Primer  : Pembeli 

Sekunder  : Penjual 
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I.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana perancangan yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang 

dampak mengkonsumsi daging anjing terhadap kesehatan tubuh manusia melalui 

desain komunikasi visual? 

 

I.5 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian dalam perancangan melalui 

desain iklan layanan masyarakat adalah : 

1) Menghasilkan sebuah iklan layanan masyarakat yang dapat memberikan pesan 

tentang ada dampak dari mengkonsumsi daging anjing bagi tubuh manusia. 

2) Melalui iklan layanan masyarakat tersebut adalah tidak lagi atau berfikir kembali 

jika mengkonsumsi daging anjing.  

 

I.6  Manfaat Penelitian  

I.6.1 Bagi Masyarakat  

1) Mengetahui efek dari mengkonsumsi daging anjing 

2) Dapat lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi daging anjing 

 

I.6.2 Bagi keilmuan Desain Komunikasi Visual 

Memanfaatkan ilmu mengkomunikasikan pesan secara visual untuk 

target tertentu pada wilayah tertentu. 

 

I.7  Metodologi Perancangan  

 I.7.1 User Research  

Dalam perancangan iklan layanan masyarakat ini, target yang akan 

dituju berusia 28-40 tahun. Yang menjadi target primer adalah pengkonsumsi 

daging anjing. Target sasaran  sekunder ditujukan kepada penjual daging 

anjing. Hal yang akan disampaikan dalam iklan layanan masyarakat ini adalah 

ada hal yang harus diperhatian pada ciri daging anjing yang sehat dan   

menyadarkan masyarakat bahwa daging anjing berbahaya dilihat dari beberapa 

penyakit yang akan dijelaskan oleh narasumber yaitu dokter hewan serta buku 

yang akan menjadi panduan. 
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 I.7.2 Insight  

Anjing baru-baru saja menjadi permasalahan baru di masyarakat. 

Karena anjing dijadikan sebagai bahan pangan. Bagi masyarakat pencinta 

hewan, menolak dengan keras jika anjing dijadikan sebagai bahan pangan, 

karena anjing bukanlah bahan pangan, melainkan teman manusia yang setia.  

 

Maraknya masalah ini, muncul berbagai opini masyarakat tentang 

daging anjing. Jika dilihat dari segi penyakit dalam anjing ada beberapa 

penyakit yang berbahaya yang mungkin dapat mematikan manusia. Bagi 

pengkonsumsi, daging anjing merupakan obat. Namun jika penjual tidak 

berhati-hati atau berlaku nakal akan berdampak buruk bagi tubuh manusia.  

 

Cara pembunuhan anjing yang sekarang marak ini ada berbagai jenis 

pembunuhan keji serta yang dapat membahayakan bagi manusia yang 

dilakukan ke anjing yaitu dengan cara memberikan racun pada anjing dan 

memukul bagian kepala anjing. Jika dibunuh dengan racun, maka virus racun 

yang dimakan anjing akan tersebar ke aliran darah anjing, yang konon kata 

pengkonsumsi daging anjing, daging tersebut akan terasa tambah nikmat jika 

darah anjing tidak keluar. Jika anjing terkena racun dan darah anjing tidak 

keluar saat di potong, maka racun tersebut akan berpindah ke manusia saat 

diolah menjadi makan daging anjing atau yang disebut dengan rica-rica RW. 

Racun tersebut juga dapat meracuni manusia yang mengkonsumsi daging 

tersebut. Selain itu cara membunuh anjing dengan cara memukul kepalanya, 

anjing yang dibunuh tersebut. Bisa juga anjing yang fisiknya sehat namun 

didalamnya terkandung penyakit, itu sama saja dapat membahayakan manusia 

yang mengkonsumsi jika proses pengelolahan anjing yang tidak benar.  

 

Selama ini daging anjing tidak ada pengawasan atau pengecekan oleh 

ahli kesehatan sebelum daging anjing dinyatakan layak dikonsumsi, penjual 

atau pemotong daging anjing melakukannya didalam rumah sendiri. Jadi, 

daging anjing yang dikonsumsi manusia setiap harinya tidak diketahui layak 

atau tidaknya daging tersebut.  
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 I.7.3 Background Research 

Perancangan ini bertujuan agar masyarakat lebih berhati-hati pada saat 

mengkonsumsi daging anjing daging anjing. Jika dilihat dari cara membunuh 

daging anjing yang tidak legal serta tidak diketahui daging tersebut layak atau 

tidaknya akan berdampak buruk bagi pengkonsumsi daging anjing. Di dalam 

penggunaan media iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk sekedar 

memberikan informasi dengan tidak melarang atau menghentikan, namun 

menginformasikan bahwa daging anjing dapat membahayakan manusia dan 

masyrakat yang tetap ingin mengkonsumsi alangkah baiknya memperhatikan 

ciri daging anjing yang sehat. Hal yang di sampaikan dalam iklan layanan 

masyarakat ini adalah  mengingformasikan daricara anjing terkena penyakit 

dan bisa beredar ke tubuh anjing dan membedakan ciri daging anjing yang 

sehat dan tidak sehat. 

 

Penekanan pesan yang akan disampaikan pada iklan layanan 

masyarakat ini dengan tema himbauan atau anjuran. Iklan ini tidak 

mewajibkan masyarakat untuk berhenti atau mengikuti pesan yang ada, namun 

lebih kepada menghimbau agar lebih berhati-hati terhadap daging anjing yang 

akan dikonsumsi. 

 

 I.7.4 Initial Concept 

Setelah mendapatkan insight melalui wawancara mendalam serta studi 

pustaka, hasil penelitian dapat disimpulkan dan dapat digunakan sebagai 

media perancangan iklan layanan masyarakat. Dalam iklan layanan 

masyarakat ini, isi pesan yang akan disampaikan adalah menghimbau 

masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing untuk lebih berhati-hati 

melihat latar belakang anjing sebelum diproses sampai berubah menjadi 

sebuah hidangan yang di konsumsi.  
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I.8 Skema Perancangan 

Masyarakat menjadikan daging anjing sebagai bahan pangan 

 

Masyarakat tidak mengerti ada dampak jika mengkonsumsi daging anjing 

 

Insight 

 

Wawancara Mendalam 

 

Data 

 

Analisa Data 

 

Strategi Komunikasi 

 

I.9 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : Pendahuluan 

Bab yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan, 

masalah, lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian,  

metodologi penelitian serta sistematika penulisan penelitian.  

 

 BAB II  : Landasan Teori 

Bab yang berisikan tentang kerangka berfikir, teori yang mendasar 

tentang penelitian, serta kajian data yang sesuai dengan penelitian, 

serta studi komparasi sebagai pembanding penelitia.   

 

 BAB III : Strategi Komunikasi 

Bab yang berisikan tentang analisa data yang sudah didapat serta 

strategi komunikasi visual yang digunakan untuk memecahkan 

masalah. 

 

 BAB IV : Strategi Kreatif 

Bab yang berisikan tentang konsep desain yang sudah di bahas dalam 

strategi komunikasi. 
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 BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil penelitian dan 

rancangan strategi komunikasi visual. 

 

I.10 Tinjauan Pustaka  

A.   Perancangan Komunikasi Visual Sosialisasi Animal Welfare oleh Dyah Safitri 

Yuniar 

Perancangan ini bertujuan agar hewan yang dipelihara manusia memiliki 

kesejahteraan, agar tidak ada kasus penelantaran dan penyiksaan terhadap 

hewan.  

 

B. Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Kesejahteraan Hewan Peliharaan oleh 

Apriani 

 Perancangan ini bertujuan agar dapat mengatasi hewan terlantar. 

 

C.   Perancangan Komunikasi Visual Tentang Kekerasan Pada Anjing Melalui 

Iklan Layanan Masyarakat oleh Michael Kurnia 

 Perancangan ini bertujuan agar masyarakat sadar serta memahami anjing 

merupakan makhluk hidup yang juga punyak hak untuk hidup.  

 

D.  Perancangan Kampanye Sosial Mewujudkan Indonesia Bebas Rabies Tahun 

2020 Oleh Nerissa Kumaladewi 

 Perancangan ini bertujuan anjing di Indonesia bebas dari penyakit rabies. 

 

 

I.11  Studi Komparasi  

A.  Menakar Kandungan Gizi Daging Anjing, oleh Windratie CNN Indonesia. 

Artikel yang membahas tentang adanya mitos tentang manfaat daging anjing 

dan bahaya jika daging anjing dikonsumsi. Melalui artikel ini, bisa dijadikan 

data awal untuk informasi tentang pengkonsumsi atau orang yang tidak 

mengetahui dampak dari mengkonsumsi daging anjing harus lebih berhati-

hati. 
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B.  Konsumsi Daging Anjing, Antara Mitos, Khasiat dan Kebiasaan, melalui 

artikel yang membahas tentang adanya kecaman dari aktifis pencinta hewan. 

Mengatakan daging anjing yang dijual merupakan anjing yang tidak sehat dan 

liar. Melalui artikel ini bisa menjadi data untuk perancangan iklan layanan 

masyarakat agar tidak menangkap anjing dijadikan sebagai makanan.  

  

C. Mengkonsumsi Daging Sehat atau tidak, Melalui artikel ini, bisa dijadikan 

data awal untuk informasi  ini membahas tentang bahwa daging anjing dapat 

menyebarkan penyakit yang mematikan dari berbagai penyakit berasal dari 

anjing. Dan beberapa penyuplai daging anjing menangkap dan menggunakan 

anjing liat dijalanan yang beresiko banyaknya penyakit. Bisa dijadikan 

penguat data awal untuk perancangan iklan layanan masyarakat, agar 

pengkonsumsi lebih berhati-hati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


