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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang  

 Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia 

pada tahun 2015 sudah mencapai angka 254,9 juta jiwa. Jumlah tersebut setiap 

tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, fenomena 

pertambahan jumlah penduduk di Indonesia yang kian pesat ini juga diiringi 

dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi yang memberikan 

dampak diberbagai bidang kehidupan, sehingga tantangan dalam dunia bisnis juga 

semakin kompleks.  

Persaingan yang semakin tajam membuat para pelaku usaha semakin 

berlomba-lomba untuk meningkatkan penjualan dan memenangkan hati 

konsumen. Tentunya dalam hal ini, perusahaan harus pandai membentuk dan 

mempertahankan citra positif dimata publiknya, baik secara internal maupun 

eksternal. Pada dasarnya citra itu sendiri merupakan kesan yang tumbuh  

berdasarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang fakta dari suatu produk, 

seseorang atau perusahaan (Henslowe 2000, 2). 

Dalam konteks perusahaan, citra dapat diartikan sebagai persepsi individu 

tentang aksi, aktivitas, pencapaian suatu perusahaan. Citra perusahaan menjadi 

aspek utama yang dapat menentukan keberlangsungan hidup dari perusahaan 

tersebut karena terbentuk dari pengalaman publik terhadap perusahaan serta 

membentuk pula kepercayaan publik terhadap perusahaan secara keseluruhan. 
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Di Indonesia sendiri, industri bisnis yang berkembang dengan pesat 

melahirkan perusahaan-perusahaan yang memiliki citra dan reputasi yang baik 

dimata masyarakat, salah satunya dalam industri transportasi, yaitu Blue Bird 

Group. 

Blue Bird Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

penyediaan jasa transportasi dan pariwisata asal Indonesia. Blue Bird Group 

dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan kualitas pelayanan terbaik dan 

paling dipercaya dari segi keamanan dan kenyamanannya oleh masyarakat 

Indonesia. Meskipun demikian, Blue Bird Group juga tidak lepas dari berbagai 

permasalahan yang menciptakan pemberitaan negatif, salah satunya kasus dua 

pegawai sopir taksi Blue Bird yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus 

pencurian dengan kekerasan menggunakan sarana kendaraan taksi pada tahun 

2014.  

Namun berkat citra dan reputasi baik yang telah dipegang oleh Blue Bird 

Group, perusahaan ini mampu bertahan sebagai perusahaan transportasi terdepan 

di Indonesia dan tetap mendapat dukungan serta kepercayaan publik, terbukti 

lebih dari 80 jenis  penghargaan dari beberapa lembaga yang diraih Blue Bird 

Group sebagai hasil pencapaian atas prestasi, baik kepada korporasi, 

kepemimpinan, dan para pengemudi serta karyawannya (bluebirdgroup.com 

2014).  

Dari contoh kasus diatas, terlihat bahwa citra memegang peranan yang 

sangat penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Melalui citra yang baik akan 

membuat kepercayaan publik terhadap perusahaan meningkat dan pada akhirnya 
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menguntungkan perusahaan karena mempengaruhi perilaku dan keputusan publik 

dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan tersebut.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Tidak dapat diragukan lagi bahwa salah satu perusahaan yang berhasil 

membangun citra positif dalam perindustrian Indonesia adalah Blue Bird Group. 

Dilansir dari situs resmi Blue Bird sendiri, perusahaan yang menjadi market 

leader ini terbukti sudah memperoleh penghargaan corporate image sebanyak 

sembilan kali dalam kategori taksi. Hal ini menunjukkan bahwa selain 

membangun citra dan reputasi yang positif dimata publik, Blue Bird Group juga 

memiliki komitmen yang tinggi sehingga mampu mempertahankan citra dan 

reputasi tersebut.  

Berkaitan dengan corporate image tersebut, Public Relations merupakan 

komponen organisasi yang melakukan pengelolaan citra secara sistematis. Public 

Relations dapat melakukan upaya-upaya tertentu dalam menyampaikan pesan 

perusahaan baik pada publik internal maupun eksternal dalam rangka membentuk 

citra dan hubungan baik dengan publik tersebut. Menurut Rusady Ruslan (2005, 

74) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Public Relations dan Media 

Komunikasi ”: 

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) 

atau public relations. Pengertian citra itu sendiri abstrak (intangible) dan 

tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penilaian baik atau buruk. 
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Keberadaan Public Relations dalam sebuah perusahaan dapat menjadi 

jembatan penghubung antara perusahaan dengan publiknya. Dari segi Public 

Relations, Blue Bird Group sendiri telah menerapkan beberapa kegiatan yang 

dapat mempertahankan corporate image-nya, seperti Corporate Social 

Responsibility yang dinamakan Blue Bird Peduli, peluncuran news release yang 

ditujukan agar publik mengetahui berita-berita terbaru seputar  perusahaan, hingga 

mengutamakan kepuasan pelanggan melalui layanan customer service yang 

dilakukan oleh Blue Bird Group. Tiga kegiatan ini hanyalah sebagian kecil dari 

seluruh strategi yang dapat ditempuh oleh Blue Bird Group sebagai market leader 

yang sudah memiliki citra positif dimata publiknya. Oleh karena itu, Penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih dalam lagi tentang strategi Public Relations 

Blue Bird Group dalam mempertahankan corporate image. 

  

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, Penulis dapat merumuskan 

masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian seperti berikut: 

Bagaimana strategi Public Relations yang dilakukan oleh Blue Bird Group 

dalam mempertahankan corporate image? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

Untuk mengetahui strategi Public Relations yang dilakukan oleh Blue Bird 

Group dalam mempertahankan corporate image. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan Akademis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dalam bidang 

keilmuan, khususnya untuk ilmu komunikasi dengan konstentrasi Public 

Relations. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi literatur bagi 

mahasiswa lain untuk melakukan penelitian sejenis mengenai strategi 

Public Relations dalam mempertahankan corporate image. 

2) Kegunaan Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi yang positif 

bagi perusahaan Blue Bird Group dalam menjalankan strategi-strategi 

Public Relations guna mempertahankan corporate image-nya. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab pertama dalam penelitian ini Penulis akan menjabarkan latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan dari penelitian, serta sistematika penelitian ini. 

BAB II: OBJEK PENELITIAN 

 Bab ini berisikan deskripsi singkat dari objek penelitian ini yaitu mengenai 

Blue Bird Group. 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan berisikan tinjauan pustaka yang didalamnya menghubungan 

berbagai konsep dan kerangka pemikiran yang ada. Konsep yang digunakan 
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penulis yaitu mengenai Public Relations serta konsep dari corporate image itu 

sendiri. 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

 Penulis akan menjabarkan tentang pendekatan penelitian yang digunakan 

yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lalu, peneliti 

menjelaskan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi 

non-partisipan untuk data primer dan studi kepustakaan serta dokumentasi untuk 

data sekunder. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan 

oleh penulis. Selanjutnya data tersebut akan dibahas lebih mendalam dengan tetap 

merujuk pada konsep yang mendasari penelitian ini. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil 

dari pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai dengan tujuan 

dari penelitian. Sedangkan saran adalah masukan yang diberikan penulis setelah 

mendapatkan hasil yang ada pada kesimpulan, baik kepada Blue Bird Group 

maupun penelitian selanjutnya. 

 

  

  




