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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di jaman teknologi seperti saat ini, internet sudah menjadi fenomena yang luar 

biasa yang memiliki pengaruh dalam seluruh sektor kehidupan. Berawal dari 

sebuah eksperimen militer Amerika Serikat, internet telah berkembang menjadi 

kebutuhan bagi puluhan juta orang di seluruh dunia. Jumlah pengguna internet 

yang besar dan berkembang terus menerus setiap tahunnya. Internet juga 

mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan pandangan dunia. Dengan 

memanfaatkan mesin pencari (search engine) seperti Google, pengguna di seluruh 

dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasanya internet menjadi teknologi utama 

dalam penyebaran (decentralization) / pengetahuan (knowledge) informasi dan 

data secara cepat.  

Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan ekonomi. 

Bermacam transaksi jual beli yang sebelumnya hanya dapat dilakukan dengan 

cara tatap muka, kini sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet dengan 

telah banyaknya on-line store (toko).Transaksi melalui internet ini dikenal dengan 

nama e-commerce. Dalam bidang pemerintahan, internet juga memicu tumbuhnya 

transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. Dalam bidang 

perpustakaan, internet telah memacu perpustakaan untuk untuk meningkatkan 

layanan dan koleksinya melalui e-library (perpustakaan digital). 
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 Pengguna Internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana 

survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

pada tahun 2010 pengguna internet mencapai 45 juta orang dan pada tahun 2011 

mencapai 55 juta orang dan di tahun 2012 pengguna internet suah mencapai 63 

juta orang. Menurut APJII, pengguna internet di Indonesia akan meningkat sekitar 

30% atau mencapai 82 juta pengguna di tahun 2013 dan akan bertambah di setiap 

tahunnnya. Pemakaian internet terbesar di Indonesia adalah remaja pada kurun 

usia 15-19 tahun, sementara pada peringkat dua ditempati oleh pengguna 20-24 

tahun. Pengguna dari rentang usia 15-19 tahun tersebut ternyata dominan 

mengakses internet di warung internet (warnet). Sumber akses internet terbesar 

kedua setelah warnet adalah handpone atau tablet, lalu urutan ketiga pengaksesan 

internet di lakukan di rumah mengunakan komputer atau laptop 

(http://teknologi.kompasiana.com, 2013). 

Pada kenyataannya penggunaan internet sudah menjadi hal yang wajar dan 

selalu meningkat disetiap tahunnya. Namun, tanpa disadari terdapat ancaman 

berupa penyakit yang berkaitan dengan penggunaan komputer dalam kurun waktu 

yang lama, antara lain gangguan penglihatan, RSI (Repetitive Strain Injury), dan 

stress. Gangguan penglihatan merupakan penyakit yang paling banyak diderita 

pengguna komputer, hal ini terjadi karena pengguna komputer sering dalam posisi 

tubuh yang terlalu dekat dengan monitor. Setelah gangguan mata di urutan kedua 

ada gangguan otot, yakni dikarenakan posisi duduk gerakan tangan berulang 

dengan posisi pergelangan tangan yang salah. Istilah medis untuk gangguan 

kesehatan yang timbul tersebut adalah Repetitive Strain Injury (RSI). RSI 

Perancangan Komunikasi Visual..., Juliana Christie, FSD UMN, 2013



 
 

4 

merupakan cedera pada persendian akibat ketegangan otot atau saraf dan faktor 

penyebab RSI adalah sikap tubuh pengguna komputer yang kurang tepat pada 

pemakaian komputer, posisi pada saat mengetik dan menggunakan mouse yang 

salah yang menyebabkan gangguan sirkulasi dan ketegangan otot dan jika 

dibiarkan terlalu lama dapat menyebabkan permanen. Setelah itu gangguan yang 

disebabkan pengguna komputer adalah stress yang ditemukan NIOSH (The 

National Intitute of Occupational Safety and Health). Menurut NIOSH, orang 

yang bekerja menggunakan komputer memiliki tingkat stres yang lebih tinggi 

daripada pekerja yang tidak menggunakan komputer (http://www.dokterku-

online.com, 2009).  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirasa perlu menyampaikan pesan 

yang bertujuan mengkomunikasikan ke masyarakat luas dalam bentuk kampanye 

sosial agar masyarakat lebih memperhatikan bahwa penggunaan komputer terlalu 

lama dapat menimbulkan penyakit. Menurut Nala Edwin, dalam situs online 

detikNews (2011) penyakit tersebut juga dapat menyebabkan kematian seperti 

yang terjadi di Pisangan Timur. Seorang pemuda bermain game online selama 24 

jam dan di temukan kasus yang serupa di Cina, Menurut Irwan Ariefyanto, dalam 

situs online republika (2013) seorang pria meninggal setelah bermain game online 

selama 40 jam. Fenomena ini memberikan pengalaman bagi pengguna komputer 

agar memperhatikan kesehatan tubuhnya. 

 Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan terlihat masih 

kurang, dan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang bahaya penyakit yang 
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dapat dirasakan pengguna komputer. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

dampak serta pengguna komputer yang menggunakan internet yang setiap 

tahunnya terus berkembang dan penyakit yang disebabkan karena penggunaan 

komputer juga tidak dapat remehkan. Untuk itu diperlukan ajakan berupa 

pemberitahuan dan pengetahuan tentang cara penggerakan atau stretching tubuh 

yang dapat dilakukan ketika menggunakan komputer. Khususnya dikalangan 

remaja mengingat penggunaan internet terbesar pada usia 15-19 tahun dan 

pembuatan media yang sesuai dengan target. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penulis menemukan pertanyaan 

penting dalam proyek tugas akhir ini. Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir 

ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perancangan kampanye kesehatan bagi pengguna internet 

di kalangan remaja? 

Dalam hal ini penulis gunakan untuk memperjelas masalah yang akan penulis 

jabarkan dalam proyek Tugas Akhir ini. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam proyek tugas akhir ini, batasan untuk memfokuskan penelitian dalam tugas 

akhir ini, yaitu  

1. Demografi 

Audiens yang di maksud kalangan remaja adalah remaja dari usia 15 - 19 tahun.  

2. Geografi 
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Kampanye ini juga membatasi daerah, yaitu daerah Tangerang khususnya daerah 

Serpong. 

3. Psikografi  

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit yang dapat diderita dalam 

penggunaan komputer, sehingga perlunya media seperti poster, x-banner, brosur, 

booklet, mousepad, wobbler dan stiker untuk melengkapi kampanye ini. 

4. Sosiografi  

Remaja yang saat ini selalu menggunakan komputer dan labtop untuk keperluan 

berinternet, sering kali tidak peduli tentang pada kesehatan. 

 

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Kampanye sosial ini bermaksud agar para remaja lebih peduli dengan 

kesehatan dan tidak meremehkan penyakit yang disebabkan karena pengggunaan 

komputer terutama untuk permasalahan otot. Gangguan kesehatan tersebut 

bernama Repetitive Strain Injury (RSI) merupakan cedera pada persendian akibat 

ketegangan pada otot atau saraf karena aktivitas fisik yang dilakukan terus 

menerus dan terlalu lama. Menerapkan dan mengenalkan gerakan-gerakan 

sederhana disaat menggunakan komputer khususnya kepada remaja, yang bisa 

mencegah gangguan kesehatan terutama pada otot dan persendian. Mengetahui 

media yang efektif untuk melakukan kampanye kesehatan bagi para pengguna 

komputer. 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pengantar karya tugas akhir ini adalah: 

1. Audiens dapat mengetahui dampak negatif penggunaan komputer 

terlalu lama dan mulai mencegahnya timbulnya penyakit itu dengan 

melakukan gerakan selama menggunakan komputer tersebut  

2. Masyarakat khususnya kalangan remaja lebih sadar akan kesehatan 

disaat menggunakan komputer. 

3. Terwujudnya sarana komunikasi visual yang memberikan kesadaran 

pada masyarakat umum tentang pengenalan penyakit yang dapat 

diderita pengguna komputer.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, terarah dan terstruktur mengenai 

pengantar hasil karya Tugas Akhir maka dalam penulisan pengantar karya ini 

akan dibagi dalam 5 bab yang dibuat secara sistematis yang man antara bab yang 

satu dengan bab yang lainnya akan berkesinambungan yang tidak akan dapat 

dipisahkan. Sistematika dari pengantra karya pada masing-masing babnya dapat 

dirincikan sebagai berikut : 

 Pada bab I ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang 

merupakan hal dasar diangkatnya suatu masalah yang nantinya dapat digunakan 

sebgai acuan untuk perancangan media yang akan dibuat, termasuk di dalamnya 

terdapat rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas 

akhir.  
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 Pada bab II ini dijelaskan tentang tinjauan teori yang digunakan dari 

berbagai data-data yang diperoleh sehingga nantinya akan digunakan sebagai data 

aktual dan faktual yang nantinya akan dianalisis kembali menjadi sebuah data 

sintesa sehingga dapat dijadikan acuan perumusan konsep desain. 

 Pada bab III ini dijelaskan tentang objek penelitian yang di dalamnya 

terdapat proses serta cara kerja dan pengaplikasian desain. Di bab ini juga penulis 

menyertakan proses perancangan kampanye sosial yang di buat secara skematis 

hingga menjadi strategi kreatif yang selanjutnya akan dijadikan dasar pada 

visualisasi desain. 

 Pada bab IV, penulis menguraikan tentang seluruh visualisasi desain yang 

telah dibuat dalam bentuk gambar serta uraian atau analisis karya mulai dari 

typeface yang digunakan, warna serta ukuran media yang akan digunakan dalam 

mengaplikasikan desain. Adapun visualisasi desain yang diuraikan, antara lain : 

poster, mouse pad, flyer, sticker, x banner, t-shirt, pin. 

 Di bab V ini menjelaskan tentang kesimpulan dari unsur-unsur yang 

berpengaruh pada proses perancangan yang telah dibuat sehingga akan diketahui 

hal yang menjadi alasan media informasi yang layak untuk diperlihatkan kepada 

masyarakat. Bab ini juga berisikan mengenai saran-saran. 
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