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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kesehatan adalah kebutuhan utama manusia dan salah satu yang harus diperhatikan 

adalah kesehatan gigi. Keluhan akan penyakit gigi dan mulut termasuk dalam 10 besar 

keluhan penyakit di Indonesia (Depkes : 2008). Oleh karena itu peningkatan kesadaran 

masyarakat akan kesehatan gigi harus ditingkatkan. Menjaga kesehatan gigi sangat 

penting karena jika tidak dirawat dapat menyebabkan bertumbuhnya bakteri, karang gigi 

yang mengendap, gigi berlubang (karies) yang menimbulkan rasa sakit, tidak baik 

dilihat, iritasi, infeksi, sampai dengan kanker. 

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi dapat dilakukan oleh 

berbagai lembaga dan instansi seperti Lembaga Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Gigi 

maupun Dinas Kesehatan. Saat ini kampanye dan penyuluhan mengenai kesehatan gigi 

sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Penyuluhan tersebut dilakukan 

untuk anak-anak maupun dewasa. Kampanye yang dilakukan sangat baik dan terstruktur 

dengan melibatkan Dinas Kesehatan, para ahli dokter gigi melalui kegiatan UKGS (Unit 

Kesehatan Gigi Sekolah) yang berlangsung di jenjang pendidikan dasar terutama SD. 

Namun penyuluhan yang spesifik dilakukan untuk kalangan dewasa muda khususnya 

mahasiswa masih jarang dilakukan. Padahal penanganan kesehatan gigi untuk kalangan 

mahasiswa tersebut berbeda, karena di usia tersebut  terdapat kasus bertumbuhnya gigi 

geraham paling belakang yang sering kali mengalami banyak masalah. Selain itu 

kalangan mahasiswa sudah mulai lupa dan sering kali mengabaikan kesehatan giginya 

sehingga diperlukan kesadaran khusus untuk merawat. Maka dari itu diperlukan 

kampanye penyuluhan yang dibuat khusus untuk kalangan mahasiswa dengan strategi 

dan desain khusus agar efektif dan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kampanye 
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harus dibuat akrab dan bersahabat dengan kalangan muda serta menggunakan berbagai 

media kampanye yang lebih variatif agar lebih sesuai dengan target kampanye yang rata-

rata adalah kalangan mahasiswa. 

Dalam perancangan kampanye dibutuhkan berbagai desain dan strategi komunikasi di 

berbagai media. Perancangan tersebut membutuhkan ilmu desain komunikasi visual. 

Selain itu, untuk memahami target pasar dari kampanye yang dirancang, diperlukan 

kemampuan analisis dan kemampuan merancang kampanye yang efektif dan efisien agar 

dapat mencapai tujuan yang tepat sasaran. 

Alasan ketertarikan pemilihan masalah tersebut sebagai topik Tugas Akhir karena masih 

banyaknya mahasiswa yang belum memiliki kesadaran untuk memeriksa kesehatan gigi 

secara rutin untuk mencegah berbagai kemungkinan penyakit yang terjadi. Topik 

tersebut juga dipilih karena berdasarkan survei yang dilakukan, kampanye kesehatan 

gigi yang dibuat khusus untuk usia remaja dan dewasa muda masih jarang dilakukan 

dibanding kampanye untuk usia anak-anak dan dewasa. Alasan terakhir adalah penulis 

memiliki ketertarikan untuk turut serta membantu kegiatan sosial yang berdampak 

positif di masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin menyumbangkan sebagian 

kemampuannya demi kepentingan masyarakat. 

Kampanye dan penyuluhan sering dilakukan, namun masih banyak mahasiswa yang 

belum memiliki kesadaran untuk rajin periksa kesehatan gigi secara rutin. Kasus 

permasalahan gigi pun masih banyak terjadi di usia tersebut. Olehkarena itu, diperlukan 

suatu perancangan strategi kampanye agar terciptanya kondisi masyarakat usia remaja 

dan dewasa muda yang sadar akan kesehatan gigi dan mulut. 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

Permasalahan 

1. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan kesehatan gigi pada mahasiswa agar 

rutin periksa kesehatan gigi? 

2. Bagaimana cara menanggulangi tiga permasalahan gigi, yaitu karies, karang gigi dan 

gigi bungsu pada kalangan mahasiswa? 

3. Bagaimana merancang media efektif kampanye agar menarik bagi para mahasiswa? 

Ruang Lingkup  

Penelitian membahas tentang perancangan kampanye permasalahan kesadaran kesehatan 

gigi di kalangan mahasiswa agar menjadi lebih baik. Area penelitian yang diambil 

adalah Dinas Kesehatan,  Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Gigi, Puskesmas dan juga 

kampus-kampus di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Segmentasi ditargetkan kepada 

masyarakat muda usia 18-24 tahun yang pada umumnya adalah mahasiswa. Pemecahan 

solusi dilakukan dengan perancangan strategi kampanye dan penyampaian komunikasi 

melalui bidang desain. 

1.3 Tujuan Perancangan 

 

1. Menghasilkan strategi kampanye yang mampu meningkatkan kesadaran akan 

kesehatan gigi pada mahasiswa agar rutin periksa kesehatan. 

2. Menghasilkan rancangan desain kampanye yang mampu memecahkan tiga masalah 

utama gigi mahasiswa. 

3. Memberikan solusi efektif  perancangan kampanye kesadaran kesehatan gigi kepada 

para penyelenggara penyuluhan kesehatan gigi. 
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1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Data bersumber dari instansi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Maranatha dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. 

2. Narasumber kompeten yang diwawancarai diantaranya adalah dokter gigi, petugas 

petugas kesehatan, mahasiswa kedokteran, kepala rumah sakit dan Dinas Kesehatan 

Kota Bandung. 

3. Hal yang dilakukan dalam pengumpulan data diantaranya adalah observasi lapangan 

secara aktif maupun pasif, studi pustaka pada buku maupun penelitian mengenai 

kesehatan gigi, kuisioner maupun wawancara kepada dokter umum, dokter gigi, 

kepala rumah sakit, masyarakat muda, dan lain lain. 
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1.5 Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


