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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Di jaman era globalisasi sekarang ini, pemanasan global atau yang biasa 

disebut dengan global warming merupakan sebuah isu yang sangat penting untuk 

diperhatikan. Dalam publikasi di jurnal Nature yang dikutip oleh kompas 

mengatakan, ilmuwan mengungkapkan bahwa pemanasan global yang disebabkan 

oleh gas rumah kaca dari aktivitas manusia memiliki dampak berbeda dari 

pemanasan yang hanya disebabkan oleh peningkatan radiasi matahari. Menurut 

para ilmuwan, perbedaan tersebut disebabkan karena gas rumah kaca memicu 

pemanasan pada zona atmosfer berbeda. Gas rumah kaca memperkecil perbedaan 

temperatur antar lapisan atmosfer. Atmosfer menjadi stabil sehingga curah hujan 

menurun. Karena curah hujan yang lebih sedikit (akibat pemanasan karena gas 

rumah kaca) maka berarti secara rata-rata ada potensi peningkatan kekeringan. 

Radiasi matahari bisa meningkat karena aktivitas vulkanik, label aerosol di 

atmosfer, dan perubahan orbit bumi terhadap matahari (kompas, 2013). 
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Gambar: 1.1. Data Peningkatan Pemanasan Globa 

Sumber: Data Statitik Peningkatan Pemanasan Global 2014 

 

Buruknya dampak dari pemanasan global terlihat melalui gambar diatas 

yang  menunjukan peningkatan emisi gas rumah kaca dari tahun1950-2007. 

Terlihat jelas bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca selalu meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan semakin buruknya dampak pemanasan 

global bagi dunia ini. Pemanasan global secara umum tidak hanya merugikan 

lingkungan, namun manusia pun dapat terkena dampaknya secara langsung. Para 

pakar sepakat bahwa pemanasan global akan menyebabkan terjadinya perubahan 

iklim sedunia. Akibatnya, makhluk hidup akan sulit untuk menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang amat cepat. Otto Soemarwoto, (1992) mengawatirkan 

pemanasan global akan menyebabkan kenaikan permukaan laut yang disebabkan 

oleh beberapa hal seperti : kenaikan suhu air laut permukaan akan memuai, 

kenaikan suhu akan menyebabkan melelehnya sebagian dari es abadi yang 
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terdapat di daerah antartika, dan massa es di Antarktika Barat akan lepas dan 

ambruk ke dalam laut. 

Melihat dampak dari pemanasan global diatas, tidak dapat dipungkiri 

bahwa isu ini mengundang perhatian banyak perusahaan untuk membuat 

campaign mengenai dampak dari pemanasan global. Banyak perusahaan 

berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan citra 

perusahaannya dengan mengangkat isu ini sebagai salah satu program mereka. 

Beberapa contoh perusahaan yang sudah melakukan kampanye peduli lingkungan 

adalah Danone Aqua (Aqua Lestari) dan PT. Djarum (Trees For Life). Melalui 

program ini, maka citra baik suatu perusahaan dapat dipertahankan dan dapat 

menjadi ciri khas perusahaan tersebut, yang tentunya akan diingat baik oleh 

konsumen maupun masyarakat sekitar.  Hal tersebut yang akan membuat reputasi 

sebuah perusahaan menjadi baik di mata khalayak. 

(David W. Guth 2007, 19) mengatakan dalam fase proses penelitian public 

relations, sebuah organisasi harus mengindentifikasi dan mempertimbangkan 

nilai-nilai organisasi mereka sendiri. Tidak berhenti sampai disitu, sebuah 

organisasi juga harus melakukan suatu hal yang lebih seperti mengidentifikasi 

nilai-nilai yang melibatkan khalayak luas, dan mungkin nilai dari masyarakat itu 

sendiri. 

 Di jaman yang serba modern ini, nilai-nilai dari masyarakat sudah mulai 

memiliki banyak perubahan. Dulu yang kita tahu adalah kosmetik merupakan hal 

yang sangat erat kaitannya dengan kaum hawa. Namun karena banyaknya 
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perubahan jaman, permintaan akan kosmetik tidak hanya berasal dari kaum wanita 

saja. Tidak sedikit kita jumpai bahwa kaum pria juga tertarik untuk membeli 

produk perawatan tubuh ini. Hal ini didukung juga oleh adanya inovasi-inovasi 

baru dari produk kecantikan, sehingga perusahaan-perusahaan kosmetik 

menciptakan produk maskulin yang khusus dibuat untuk kaum pria. Tidak 

disangka bahwa permintaan akan kosmetik pun melesat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan data yang diambil dari (kemenperin, 2013) menunjukan bahwa : 

Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) memperkirakan tahun ini 

penjualan kosmetik dapat tumbuh hingga Rp 11,22 triliun, naik 15% dibanding 

proyeksi 2012 sebesar Rp 9,76 triliun. Dari sisi ekspor, industri kosmetik ditaksir 

tumbuh 20% menjadi US$ 406 juta. 

Melalui data diatas, dapat kita lihat bahwa industri kosmetik berkembang 

dengan sangat cepat. Penjualannya pun meningkat sangat pesat dari tahun ke 

tahun. Tidak hanya produk dalam negeri saja, namun produk luar negeri pun 

sudah banyak kita temui di Indonesia. Dari sekian banyak produk kecantikan yang 

ada, The Body Shop merupakan salah satu perusahaan yang menanamkan 5 

values pada perusahaannya semenjak perusahaan ini berdiri. Salah satu nilai yang 

ditanamkan oleh The Body Shop adalah “Protect The Planet”.  

Dengan adanya program ini, The Body Shop memiliki komitmen untuk 

tetap menjaga kelestarian bumi ini. Meminimalisirkan penggunaan listrik dan 

meminimalisirkan packaging dalam pendistribusian barang, merupakan salah satu 

cara yang digunakan The Body Shop dalam melakukan kampanye ini. Tidak 

hanya itu saja, The Body Shop ingin menjaring para konsumennya untuk ikut 
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berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan ini melalui nilai-nilai yang 

diterapkannya.  

I.2 Identifikasi Masalah 

Melihat dampak yang dihasilkan dari pemanasan global yang cukup besar, 

tidak heran ketika banyak perusahaan yang menciptakan program-program baru 

dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Mall besar di Indonesia seperti 

“Mall Of Alam Sutra” juga turut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan 

hidup ini. Tentu saja dengan adanya program-program yang diadakan, diharapkan 

dapat menjaga reputasi dari sebuah perusahaan. 

 Tidak ketinggalan, salah satu perusahaan yang bergerak dalam pelestarian 

lingkungan hidup adalah PT. Monica Hijau Lestari (The Body Shop). Sejak awal 

berdiri, The Body Shop telah memiliki 5 nilai yang diterapkan dalam 

perusahaannya. Salah satu nilai yang diterapkan oleh The Body Shop adalah 

“Protect The Planet”. Nilai protect the planet ini dibuat karena kepedulian The 

Body Shop terhadap lingkungan yang telah rusak ini. Tujuan mereka adalah agar 

masyarakat mau peduli dengan lingkungan yang ada. The Body Shop ingin bahwa 

tanggung jawab akan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. 

 Dalam menerapkan nilai “Protect The Planet” ini, The Body Shop tidak 

hanya melibatkan konsumennya untuk turut dalam menjaga lingkungan, namun 

internal dari The Body Shop pun turut serta dalam menjaga lingkungan. Salah 

satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengganti semua lampu yang ada 

di toko The Body Shop dengan lampu LED yang hemat listrik dan lebih tahan 



6 
 

lama. Tidak hanya itu, di beberapa toko, The Body Shop memasang sistem 

manajemen energi secara otomatis untuk mengontrol peralatan yang ada seperti 

penghangat dan pendingin ruangan. Diharapkan dengan adanya program-program 

mengenai kepedulian terhadap lingkungan, citra The Body Shop juga dapat 

dipertahankan.    

Dalam teori The Corporate Image Jigsaw (Harrison 2000, 80) yang 

diungkapkan oleh Shierly, ada 4 elemen yang dapat mempengaruhi dalam 

pembentukan citra suatu perusahaan, yaitu Personality, values, reputation, dan 

corporate identity. Keempat elemen diatas merupakah hal yang tidak dapat 

dipisahkan dalam pencitraan suatu perusahaan.  Menurut Shierly, reputasi dalam 

sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat berharga dan merupakan asset dari 

perusahaan yang tidak dapat dibeli dengan uang. 

 Yang menarik dari sini adalah, The Body Shop merupakan salah satu 

contoh yang ditulis oleh  Shierly  dalam bukunya bahwa The Body Shop 

merupakan suatu perusahaan yang memiliki personality concerned, caring, dan 

kind. Terlihat jelas bahwa The Body Shop memiliki keunikan-keunikan sendiri 

dalam mempertahankan citra perusahaannya.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas 

salah satu nilai yang diterapkan The Body Shop yaitu “Protect The Planet”, 

dimana apabila nilai yang diterapkan ini dapat diterima dan dapat dilaksanakan 

secara baik oleh masyarakat, maka citra dari perusahaan sendiri pun akan dapat 

dipertahankan dan semakin meningkat. 
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I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah sbb: 

Bagaimana strategi The Body Shop dalam meningkatkan citra perusahaan melalui 

nilai “Protect The Planet” yang diterapkannya? 

I.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui strategi The Body Shop dalam meningkatkan citra perusahaan 

melalui nilai “Protect The Planet” yang diterapkannya. 

I.5 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan akademis 

a. Untuk bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Untuk mrmbandingkan antara teori dengan fakta, dan diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu dan memperkaya wawasan dalam bidang ilmu 

komunikasi, khususnya dalam mempertahankan citra perusahaan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi The Body Shop mengenai penanaman 

nilai yang telah dilakukannya sejak awal berdiri, khususnya dalam 

nilai “Protect The Planet” 
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b. Sebagai acuan untuk dapat meningkatkan program-program yang ada 

di The Body Shop agar pesan dapat diterima oleh masyarakat.  

3. Kegunaan Sosial 

Penelitian mengenai strategi public relations The Body Shop dalam 

meningkatkan citra perusahaan melalui nilai protect the planet dapat 

berguna untuk memberikan gambaran mengenai kampanye yang 

dijalankan dan dapat diterapkan masyarakat dalam usaha melestarikan 

lingkungan hidup ini, sehingga masyarakat dapat turut berkontribusi dalam 

melestarikan lingkungan hidup. 

I.6 Sistematika Penelitian 

 Sistematika dari penelitian ini mengacu pada ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya jurusan Ilmu 

Komunikasi. 

 Sistematika tersebut terdiri atas enam bab, yang dibagi menjadi beberapa 

sub bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Pendahuluan pada bab I terdiri dari enam sub bab, yaitu: Latar Belakang 

Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, serta Sistematika Penelitian. 
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BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan gambaran mengenai sejarah singkat The Body 

Shop dan kampanye protect the planet yang dilakukan oleh The Body Shop.   

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka terdiri dari dua sub bab, yaitu Review literature dan 

kerangka pemikiran. 

BAB IV: METODOLOGI 

  Pada bab ini berisi mengenai metode penelitian apa yang digunakan pada 

penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, unit 

analisis, keabsahan data, rencana analisis data.  

BAB V: HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian terdiri dari dua sub bab, yaitu Hasil Penelitian, dan 

Pembahasan. Uraian tentang hasil penelitian adalah data yang diperoleh langsung 

dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Kemudian dilanjutkan dalam 

pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian 

sebelumnya.  

BAB VI: PENUTUP  

Penutup menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

peneliti telah lakukan, beserta kritik dan saran yang semoga bermanfaat dan 

berguna bagi pembacanya. 




