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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Era pasar bebas atau yang biasa disebut dengan era globalisasi sering 

didengungkan oleh para pemerhati ekonomi sejak beberapa dekade lalu hingga 

sekarang ini. Kata "globalisasi" secara populer dapat diartikan menyebarnya 

segala sesuatu secara sangat cepat ke seluruh dunia. Robertson dalam 

Globalization: Social Theory and Global Culture (London, Sage: 1992) 

mendefinisikan globalisasi sebagai berikut: 

The compression of the world into a single space and the intensification of 

conciousness the world as a whole. 

Globalisasi juga melahirkan global culture yang meliputi dunia tingkat 

internasional (http://en.akparmedan.ac.id/articles243-PENDIDIKAN-DI-ERA-

GLOBALISASI-.html). 

Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi adalah 

globalisasi informasi dengan munculnya internet dan globalisasi dalam bentuk 

sosial seperti gaya hidup. Sebagai contoh perubahan gaya hidup yang telah terjadi 

adalah perubahan pola konsumsi dari masyarakat. Kegiatan makan pada awalnya 

adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan asupan harian, namun pada zaman yang 

makin modern, kegiatan mengkonsumsi makanan juga disertai dengan orientasi 

kepuasan atau kesenangan dalam kegiatan konsumsi itu sendiri. 
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Selain perubahan gaya hidup yang terjadi, kesadaran masyarakat modern 

terhadap kesehatan juga semakin tinggi. Terbukti dari munculnya restoran-

restoran yang menjual fresh food dan makanan organik. Salah satu contohnya 

adalah berkembangnya restoran Jepang di Indonesia yang menjual makanan cepat 

saji, namun sehat. Menurut data dari www.indowebresto.com, hingga tahun 2010 

ini terdapat sekitar 357 restoran Jepang yang ada di Indonesia, dengan 300 

restoran di antaranya terdapat di Jakarta. Jumlah ini dapat diperkirakan akan terus 

bertambah (http://blog.ub.ac.id/lilaana/2012/12/19/tugas-manajemen-kateringresto 

ran-onigiri-java-fast-food-jepang-sensasi-indonesia/). 

Dapat dilihat pula tabel di bawah ini bahwa penjualan minuman hangat 

atau hotdrinks di Indonesia, pada kategori teh, mengalami kenaikkan yang cukup 

baik, dari tahun ke tahun, yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Data penjualan minuman hangat atau hotdrinks 

Sumber: Buku Consumer’s Asia, Marketing Handbook, 2000 

Melihat fakta di atas, para wirausahawan pun mulai melirik bisnis bubble 

tea yang merupakan salah satu produk cepat saji dan sehat karena berbahan dasar 

teh, salah satunya adalah PT. Deux Essential (Calais). Bubble tea yang berasal 

dari Negara Taiwan mewabah dan banyak diadopsi oleh para wirausahawan di 

negara-negara di sekitarnya, seperti Singapura, Hongkong, China, Thailand, serta 

Indonesia. Di samping itu, menurut survei yang tercatat di CNN travel website 
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CNNGo.com, bubble tea meraih rangking ke dua puluh lima dari lima puluh 

minuman terenak di seluruh dunia. 

Tabel 1.2 Data 50 minuman terenak di dunia menurut website CNNGo.com 

NO MINUMAN NEGARA ASAL 
 

NO MINUMAN NEGARA ASAL 

1 Water Global 
 

26 Irish Car Bomb United States 

2 Coca Cola United States 
 

27 Thai Iced Tea Thailand 

3 Coffee Ethiopia 
 

28 Chocolate Milkshake United States 

4 Beer Global 
 

29 Caipirinha Brazil 

5 Tea Global 
 

30 Sparkling Water Global 

6 Air Mata Kucing Malaysia 
 

31 Tequila Mexico 

7 Orange Juice United States 
 

32 
Baileys Original Irish 
Cream 

Ireland 

8 Red Wine Global 
 

33 Carrot Juice Global 

9 Gin And Tonic England 
 

34 Champagne France 

10 
Hot Chocolate 
With Marshmellow 

United States 
 

35 Yerba Mate South America 

11 Sangria Spanish 
 

36 Martini United States 

12 
Watermelon 
Cucumber Punch 

Global 
 

37 Cider England 

13 Kool-Aid United States 
 

38 Mojito Cuba 

14 Pastis France 
 

39 Scotch Whisky Scotland 

15 Sake Japan 
 

40 Coconut Water Global 

16 
Anything From 
Hotel Mini-Bar 

Global 
 

41 Raksi Nepal 

17 Lemonade Egypt 
 

42 Shikuwasa Juice Japan 

18 White Wine Global 
 

43 Fanta Germany 

19 Es Kelapa Muda Indonesia 
 

44 Sujeonggwa Korea 

20 Sex On The Beach United States 
 

45 Cendol Indonesia 

21 Eggnog England 
 

46 Pina Colada Puerto Rico 

22 Gatorade United States 
 

47 Guinness Ireland 

23 Milk Global 
 

48 Yakult Japan 

24 Raki Turkey 
 

49 Red Bull Austria 

25 Bubble Tea Taiwan 
 

50 Mango Lassi India 

Sumber: http://travel.cnn.com/explorations/drink/worlds-50-most-delicious-drinks-883542 

Bubble tea merupakan minuman yang menarik bagi orang Asia, termasuk 

Indonesia. Oleh karena itu, usaha bubble tea mulai mengalami perkembangan 

yang sangat signifikan di Indonesia. Sebelumnya hanya ada dua atau tiga usaha 

bubble tea di Indonesia, namun sekarang sudah terdapat lebih dari dua puluh 

http://travel.cnn.com/explorations/drink/worlds-50-most-delicious-drinks-883542
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brand bubble tea yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya semakin 

banyaknya usaha bubble tea, melainkan sebuah brand bubble tea telah membuka 

banyak cabang yang tersebar hampir di setiap mall besar di Jakarta. Anehnya 

outlet yang menjual bubble tea tidak pernah sepi oleh pengunjung. Hal tersebut 

membuktikan tingginya perkembangan usaha bubble tea di Indonesia. Oleh 

karena itu PT. Deux Essential (Calais) hadir dengan produk baru tersebut, bubble 

tea, ke Indonesia. Produk bubble tea yang masuk ke pasar Indonesia ketika 

perubahan gaya hidup itu juga terjadi. 

Namun semakin banyaknya usaha bubble tea di Indonesia membuat 

konsumen yang menyukai bubble tea memiliki banyak pilihan. Banyaknya pilihan 

akan menciptakan suasana persaingan. Setiap bubble tea akan berlomba-lomba 

untuk memperoleh perhatian dari konsumen sebanyak-banyaknya. Mereka 

melakukan banyak cara untuk mengikat konsumen agar terus memilih produk 

bubble tea-nya dibandingkan dengan produk bubble tea milik kompetitor.  

Usaha-usaha yang dilakukan bermacam-macam. Salah satu cara 

memenangkan persaingan bubble tea yang sudah ada adalah dengan cara 

melakukan kegiatan marketing. Kotler dan Keller (2009, 45), mendefinisikan 

marketing sebagai pemasaran adalah fungsi organisasi dan satu set proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan 

untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan keuntungan bagi 

organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. 

Dalam buku Kotler (2001, 9) yang berjudul “A Framework for Marketing 

Management”, marketing mix dideskripsikan sebagai suatu kumpulan alat-alat 
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yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tujuan marketing 

pada target pasar. Formula tradisional dari marketing mix ini disebut 4P - product 

(produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Dalam 

berpromosi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah 

melalui Public Relations. 

Peran Public Relations sangat penting dalam proses jalannya suatu 

perusahaan bubble tea. Menurut Rachmadi (1996, 43) dalam bukunya berjudul 

“Public Relations”, ia mengatakan bahwa ada 2 ruang lingkup tugas seorang 

Public Relations, yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam meliputi kegiatan (1) 

membina sikap mental para karyawan agar dalam diri mereka tumbuh ketaatan, 

kepatuhan, dan dedikasi terhadap lembaga / perusahaan di mana mereka bekerja; 

(2) menumbuhkan semangat korps atau kelompok yang sehat dan dinamis; (3) 

mendorong tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memajukan 

lembaga / perusahaannya. Sedangkan ke luar meliputi kegiatan mengusahakan 

tumbuhnya sikap dan citra (image) masyarakat yang positif terhadap segala 

kebijakan dan langkah-tindakan organisasi / perusahaannya. 

Menurut The Institute of Public Relations (IPR), Public Relations 

berbicara tentang reputasi dan citra, yaitu hasil dari apa yang kita lakukan, apa 

yang kita katakan, dan apa yang orang lain katakan tentang kita (Newsom, Kurk, 

dan Krukeberg, 2010, 2). Oleh sebab itu membangun citra yang baik sangatlah 

diperlukan dan akan mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk bubble 

tea perusahaan kita dan bukanlah perusahaan kompetitor. 
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Memiliki citra dan reputasi yang baik menurut Charles J. Fombrun (1996) 

akan menciptakan kemakmuran. Fombrun (1996) mengatakan bahwa dengan 

mengembangkan citra yang kuat dan konsisten, sebuah perusahaan mempunyai 

aset yang tersembunyi yang dapat memberikan perusahaan beberapa keuntungan 

yang nyata, yaitu: (1) Produk dan saham menjadi sesuatu yang menarik untuk 

ditawarkan kepada konsumen dan investors, serta harga yang ditawarkan akan 

tinggi; (2) Banyak orang yang tertarik untuk bekerja dan produktivitas karyawan, 

serta loyalitas karyawan pun akan baik; (3) Hubungan dengan suppliers akan baik 

dan memperoleh harga yang murah; (4) Resiko mengalami krisis juga akan 

berkurang dan saat krisis terjadi pun biaya yang dikeluarkan tidak akan besar.  

PT. Deux Essential (Calais) melakukan beberapa strategi agar citra 

perusahaan positif. Secara lebih rinci, Shirley Harrison (2000, 80) menyebutkan 4 

indikator yang dapat mempengaruhi citra perusahaan, yaitu personality, 

reputation, values, dan corporate identity. Shirley menamakan keempat indikator 

ini sebagai The Corporate Image Jigsaw. Oleh karena itu, Penulis merasa tertarik 

untuk mengambil masalah pokok: “Strategi PT. Deux Essential (Calais) dalam 

membentuk citra perusahaan”. 

  

I.2. Identifikasi Masalah 

Banyaknya usaha bubble tea yang muncul belakangan ini membuat 

persaingan usaha bubble tea sangatlah ketat. Dalam sebuah mall dapat memiliki 

outlet bubble tea kurang lebih 4-5 brand yang berbeda. Herannya setiap usaha 
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bubble tea yang beragam tetap saja laku terjual walau tersedia banyak pilihan, 

seperti Calais, Chatime, Come Buy, dan sebagainya. 

PT. Deux Essential (Calais) merupakan salah satu perusahaan yang 

menjual bubble tea dari banyak perusahaan lain yang telah beredar di mall-mall 

besar di Indonesia, khususnya Jakarta Barat. Bubble tea merupakan produk yang 

berasal dari negara Taiwan yang masuk dan menjadi trend di Indonesia. PT. Deux 

Essential (Calais) muncul dengan konsep yang berbeda di masyarakat perkotaan 

yang serba cepat dan menyediakan teh dan kopi terbaik untuk para konsumen.   

PT. Deux Essential (Calais) merupakan perusahaan lokal pertama yang 

menjual bubble tea di Indonesia (http://www.bakerymagazine.com/2013/03/08/ 

calais-tea-lokal-brand-bubble-tea-in-indonesia/). Mereka membuka outlet pertama 

pada tahun 2011 di Indonesia dan secara berkala melakukan ekspansi ke beberapa 

mal yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekarang outlet dari PT. Deux Essential 

(Calais) dapat ditemukan di Jakarta, Tangerang, Bandung, Jambi, Yogyakarta, 

Solo, Surabaya (http://www.calaistea.com/outlets.php). Sebagai salah satu 

perusahaan pioneer yang menjual produk yang bukan berasal dari Indonesia, PT. 

Deux Essential (Calais) harus memiliki suatu cara yang efektif dalam 

mengkomunikasikan produk tersebut agar diterima dan laku di pasaran. Selain itu, 

dengan adanya persaingan yang ketat, serta munculnya pesaing-pesaing baru, 

maka sangat diperlukan citra yang baik.  

Citra yang baik dibagi menjadi dua yaitu memiliki citra yang baik pada 

produk atau brand tertentu (product image) dan memiliki citra perusahaan yang 

baik (corporate image). Keduanya saling berhubungan (Olins, 1989, 29). 

http://www.calaistea.com/outlets.php
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Seringkali orang memilih sebuah produk karena melihat citra dari perusahaan. 

Sebagai contoh, orang membeli mobil akan melihat perusahaan yang menjual 

mobil  tersebut  sebelum  melihat  brand  dari  produknya. Honda sudah  terkenal 

quality control yang bagus, oleh sebab itu orang cenderung membeli mobil dari 

perusahaan Honda, seperti Jazz, Honda City, dan sebagainya. Namun, terkadang 

juga menurut Olins (1989, 29) pada perusahaan yang product-dominated, identitas 

perusahaannya akan dipengaruhi dengan produk yang dijualnya.  Walau sekalipun 

produk yang dijual memiliki karakter yang beragam, namun produk tersebut akan 

membantu terbentuknya image perusahaan. 

Dalam bukunya yang berjudul “Public Relations: An Introduction Second 

Edition”, Shierly Harrison (2000, 80) membahas mengenai The Corporate Image 

Jigsaw, yaitu empat elemen yang saling behubungan dan yang dapat 

mempengaruhi pembentukan citra perusahaan. Empat elemen tersebut adalah 

personality, reputation, values, corporate identity. Personality adalah gambaran 

karakteristik yang dirasakan oleh publik. Reputation adalah apa yang orang 

percaya berdasarkan dari pengalaman orang tersebut atau orang lain dalam 

penggunaan dan pemakaian produk atau jasa yang ditawarkan. Values adalah 

standar dari perusahaan dan bentuk budaya yang ada di dalam perusahaan. 

Corporate identity adalah bentuk nyata perwujudan perusahaan. 

Menurut seorang konsultan corporate identity, Olins (1989), “Making 

business strategy visible through design. Identitas perusahaan dapat diekspresikan 

melalui nama, simbol, logo, warna perusahaan, dan rites of passage. Semua itu 

digunakan perusahaan untuk membedakan dirinya, brand-nya, dan unsur-unsur 
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dari perusahaannya. Oleh karena itu, PT. Deux Essential (Calais) melakukan 

pencitraan yang diukur dari konsep The Corporate Image Jigsaw.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana strategi PT. Deux Essential (Calais) dalam membentuk citra 

perusahaan? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui bagaimana strategi PT. Deux Essential (Calais) dalam 

membentuk citra perusahaan. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain 

sebagai berikut: 

I.5.1. Kegunaan Akademis 

a) Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa/i Ilmu Komunikasi, khususnya tentang pencitraan 

dan aplikasinya di lapangan. 



10 
 

b) Penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa/i dan para akademisi 

mengenai strategi pencitraan yang telah dilaksanakan oleh PT. Deux 

Essential (Calais). 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Deux 

Essential (Calais) dalam melakukan usaha pencitraan bubble tea. 

b) Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan lain untuk 

lebih memahami kegiatan pencitraan yang merupakan aplikasi dari peran 

Public Relations. 

I.5.3. Kegunaan Sosial 

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya 

citra perusahaan dalam dunia persaingan. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi Tugas Akhir ini menjadi enam bab 

dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada BAB I ini diuraikan mengenai latar belakang dari 

permasalahan yang akan diteliti, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  OBJEK PENELITIAN 



11 
 

Pada BAB II ini diuraikan mengenai objek dari permasalahan 

yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan topik yang telah 

ditentukan oleh penulis. 

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB III ini diuraikan mengenai pengertian dari Ilmu 

Komunikasi, Public Relations, Pencitraan, Citra Perusahaan. 

Selain itu akan diuraikan mengenai kerangka pemikiran dan 

teori, serta konsep yang digunakan penulis untuk mendukung 

proses penulisan hasil penelitian. 

BAB IV :  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada BAB IV ini diuraikan mengenai pendekatan yang 

digunakan penulis dalam penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, unit analisis yang 

digunakan dalam penulisan laporan penelitian, serta operasional 

variabel. 

BAB V  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB V ini diuraikan mengenai hasil dari data yang 

diperoleh beserta dengan pembahasan mengenai rumusan 

masalah yang telah ditentukan oleh penulis. 

BAB VI :  PENUTUP 

Pada BAB VI ini diuraikan mengenai kesimpulan yang 

menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis 

dan memberikan saran yang sesuai dengan topik penelitian. 
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