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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia erat kaitannya dengan sampah, bagaimana tidak, 

setiap aktivitas yang dilakukan manusia akan menghasilkan sampah. Seperti 

misalnya, membeli minuman dalam kemasan, membeli makanan siap saji dan lain 

sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik, berdasarkan presentase rumah tangga 

per provinsi, Jakarta merupakan daerah penghasil sampah yang sulit di uraikan 

terbanyak dibanding dengan provinsi lain di Indonesia, yakni 85,77% pada tahun 

2013. Lalu presentase tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi 88,65%. Hal 

tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat khususnya masyarakat DKI 

Jakarta akan menjaga lingkungan masih kurang. Sedangkan menurut data Provinsi 

DKI Jakarta dalam angka milik BPS, sampah non organik yang paling banyak di 

Jakarta yaitu sampah kertas dan plastic.Persentase tersebut stabil sejak tahun 2012 

hingga 2016. Jakarta Timur merupakan daerah yang paling banyak memproduksi 

sampah perhari, yaitu 1849,00 ton. Dan berdasarkan data Jakarta Timur dalam 

angka, sampah kertas dan plastic masih menjadi sampah non organic terbanyak 

yang dihasilkan masyarakat.Menurut CNN Indonesia, jumlah sampah di 

Indonesia, khususnya di Jakarta ternyata bisa menutupi lebih dari empat kali luas 

lapangan bola, itu pun hanya lenyap dalam satu hari saja. Sementara seluruh 

seluruh sampah yang ditampung tidak bisa lenyap hanya dalam satu hari.Untuk 

menghancurkan sampah kertas murni dibutuhkan paling tidak dua sampai enam 

bulan, sedangkan untuk menghancurkan sampah plastik dibutuhkan setidaknya 

dua puluh tahun.Menurut CNN Indonesia juga, tak kurang tujuh juta cangkir 

kertas setiap hari digunakan sebagai wadah minuman masyarakat Inggris, artinya 

lebih dari 2,5milyar cangkir kertas pertahun.Sampah di Jakarta merupakan 

permasalahan yang belum selesai sampai saat ini, meskipun pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya untuk mengurangi produksi sampah terutama sampah 

sulit terurai, nyatanya upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil.Sampah 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya bencana banjir di 

Jakarta. 
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Starbucks Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan 

gelas plastik dan gelas kertas dalam penyajian minumannya.Starbucks Indonesia 

berada dibawah naungan PT. Sari Coffee Indonesia yang merupakan grup usaha 

PT. Mitra Adiperkasa Tbk yang memiliki hak waralaba Starbucks di 

Indonesia.Starbucks merupakan sebuah kedai kopi asal Amerika Serikat yang kini 

telah meluas sampai ke Indonesia. Starbucks menyediakan berbagai jenis kopi 

Internasional ataupun Nasional, serta menjual beberapa macam kue sebagai 

pelengkap minum kopi. Perkembangan Starbucks di Indonesia cukup pesat, pada 

tahun 2010, Starbucks hanya memiliki 76 gerai yang tersebar diseluruh Jakarta. 

Hingga tahun 2016, Starbucks telah memiliki 248 gerai di Jakarta. Sebagai bentuk 

tanggung jawab Starbucks terhadap lingkungan adalah dengan mengadakan 

kampanye yang bertema Go Green. Kampanye PR ini dibuat oleh Public 

Relations Starbucks Indonesia dalam rangka mengurangi sampah yang sulit 

terurai di Indonesia, terutama di Jakarta. Kampanye Go Green ini diwujudkan 

oleh Starbucks Indonesia dengan nama Honoring Earth Dayatau yang lebih 

dikenal dengan namaTumbler Day. Honoring Earth Day yaitu hari menggunakan 

tumbler atau tempat minum sendiri sebagai bentuk tindakan masyarakat untuk 

mencintai bumi. Honoring Earth Day awalnya dilakukan pada tanggal 22 April 

dalam rangka perayaan hari bumi sedunia. Namun program kampanye tersebut 

dilakukan secara berkelanjutan, berlaku setiap tanggal 22-24 diseluruh kedai 

Starbucks yang ada di Indonesia. Honoring Earth Day dilakukan untuk 

mewujudkan Starbucks Shared Planet. Dan untuk mengapresiasi usaha 

masyarakat untuk mengurangi penggunaan gelas kertas dan gelas plastik, 

Starbucks memberikan reward berupa diskon Rp. 3.000,00 untuk setiap minuman 

setiap harinya. Dan untuk memperingati hari bumi yaitu tanggal 22 April, sejak 

tahun 2009, Starbucks memberikan reward potongan harga 50% untuk costumer 

yang datang ke Starbucks tanggal 22-24 setiap bulannya. Tujuan kegiatan ini, 

selain untuk mengurangi jumlah sampah yang sulit terurai, juga mengajak 

masyarakat untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Kampanye 

Honoring Earth Day milik Starbucks dilakukan melalui media sosial, antara lain 

instagram, facebook, line official dan lain sebagainya. Starbucks Indonesia 

merupakan salah satu kedai kopi yang digemari anak muda, karena tempatnya 
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yang nyaman serta harganya yang relatif murah. Saat ini Starbucks Indonesia 

telah memiliki 431.000 pengikut di Instagram dan juga 6.893.358 pengikut di 

Official Line Starbucks. Starbucks juga dikenal masyarakat sebagai perusahaan 

yang aktif dalam berbagai kegiatan dan aktif di berbagai media sosial. Salah 

satunya adalah Starbucks telah memposting 1.377 gambar di Instagram. Hal yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan kampanye Public Relations 

Starbucks Indonesia adalah karena dari sekian banyaknya perusahaan yang 

bergerak dibidang food and beverages, Starbucks Indonesia merupakan satu-

satunya perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dengan mengadakan 

kampanye social yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan gelas kertas dan 

gelas plastic.  

Salah satu aktivitas yang dilakukan Public Relations yaitu kampanye PR. 

Kampanye PR bukanlah sebuah propaganda, melainkan sebuah kegiatan yang 

bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (target 

audience) untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang 

positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi 

(corporateactivities) agar tecipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari 

masyarakat melalui penyampaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi 

dengan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Kampanye PR digunakan oleh 

PR untuk berbagai hal, salah satunya adalah dalam dunia bisnis. Dunia bisnis di 

Indonesia saat ini telah berkembang pesat, terutama dengan adanya isu 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang membuat masyarakat berlomba-

lomba mendirikan perusahaan atau lahan pekerjaan sendiri. Bisnis yang paling 

banyak diminati adalah food and beverages. Hal itu dapat dilihat dari maraknya 

rumah makan ataupun kedai yang baru didirikan yang menyediakan berbagai 

makanan ataupun minuman, seperti misalnya Taichan Goreng, Bandung Makuta, 

Filosofi Kopi, Eatlah dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya, Nurul Noviana Rafika menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh nyata antara Volume dan  Engagement akun 

@AlbertheneE berpengaruh secara parsial terhadap pemahaman masyarakat. Oleh 

karena itu secara keseluruhan, hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin 

baik penilaian masyarakat mengenai volume dan engagement akun 
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@AlberthieneE, maka semakin baik pula pemahaman masyarakat mengenai 

kampanye “Dogs Are Not Food”. 

 Pada era modern seperti ini, kedai makanan dan minuman berlomba-lomba 

membuat packagingmenarik yang simple, sehingga mudah untuk dibawa kemana-

mana. Salah satunya adalah dengan gelas plastik ataupun dengan gelas kertas. 

Gelas kertas dikenal masyarakat sebagai gelas yang dapat di daur ulang, karna 

memiliki simbol tiga anak panah yang berputar, yang berarti ramah lingkungan. 

Padahal, untuk menciptakan gelas kertas yang waterproof, digunakan lapisan 

plastik, sehingga gelas kertas juga merupakan jenis sampah yang sulit diuraikan. 

Gelas-gelas yang sudah tidak terpakai ini, nantinya akan menjadi sampah. Sampah 

adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses atau 

barang yang dibuang karna tidak terpakai lagi. Sampah terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu organik dan non organik. Yang termasuk jenis sampah organik adalah 

limbah rumah tangga seperti sisa-sisa makanan, daun-daunan dan sesuatu yang 

mudah terurai. Sedangkan yang termasuk jenis sampah non organik adalah kertas, 

plastik, alumunium dan lain sebagainya. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti pesan kampanye 

Honoring Earth Day Starbucks Indonesia terhadap perilaku ramah lingkungan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah : 

Apakah ada pengaruh dari pesan kampanye Honoring Earth Day Starbucks 

Indonesia terhadap perilaku ramah lingkungan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian dalam penulisan 

ini adalah : 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pesan kampanye Honoring Earth 

Day Starbucks Indonesia terhadap perilaku ramah lingkungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain: 
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1.  Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis dari penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

seputar Public Relations terutama tentang Kampanye Public Relations. 

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

pada perusahaan mengenai perubahan perilaku masyarakat merupakan hal penting 

dalam melakukan sebuah kampanye Public Relations. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari 

pembahasan laporan ini, secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam babi ni penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang uraian teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan, definisi konseptual dan kerangka berpikir. 

BABIII METODE PENELITIAN 

Bab ini digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode 

análisis  data, waktu dan lokasi penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang profil dan sejarah Starbucks Coffee Indonesia, logo 

perusahaan, análisis pembahasan variabel x dan y, uji validitas, uji reliabilitas, uji 

regresi, uji hipótesis, dan pembahasan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab terakhir ini memuat mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi yang penulis gunakan untuk melengkapi pengumpulan data-

data dalam proses pengerjaan penelitian. 

LAMPIRAN 

Lampiran ini berisikan data-data pendukung untuk penelitian seperti perhitungan 

statistik dan dokumentasi. 
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