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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tissue merupakan salah satu benda yang paling dekat dengan aktifitas dan 

kebutuhan manusia, sehingga benda ini sangat fungsional dan selalu ditemukan 

dimanapun. Menurut data dari salah satu perusahaan cleaning service terkemuka 

di Indonesi yaitu PT ISS, perbandingan penggunaan tissue di perkantoran dengan 

tempat perbelanjaan atau disebut juga mall hingga 1:100. Dari data tersebut dapat 

dikatakan bahwa penggunaan tissue terbanyak yaitu penggunaan tissue di mall. 

Banyak sekali mall yang ada di Indonesia terutama di Jakarta dan 

sekitarnya, terhitung hingga tahun 2014 terdapat 173 mall yang ada di Jakarta 

menurut metro.tempo.co (7 April 2015 pukul 22.26) . Dengan banyaknya mall 

baru yang bermunculan maka kualitas dan kebersihan daripada toilet umum mall 

tersebut terjaga. Tempat yang bersih dan wangi, sabun cuci tangan yang selalu 

ada, toilet yang bersih, lantai yang selalu kering, hingga tissue yang disediakan 

berlimpah. Sehingga tidak sedikit orang terutama wanita yang memanfaatkan 

fasilitas toilet umum tersebut bahkan hanya sekadar untuk mencuci tangan. 

Seperti yang tertulis dalam buku Consumer 3000, wanita merupakan konsumen 

yang sangat powerful, wanita menguasai 85% pembelian produk dan layanan, 

sehingga dapat disimpulkan rata-rata pengunjung mall adalah wanita. 
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Namun sangat disayangkan dengan keunggulan yang difasilitasi mall 

untuk menjaga kenyamanan pengunjung dalam toilet umum mengajarkan budaya 

yang buruk terhadap para pengunjung, mereka menjadi boros dalam pemakaian 

tissue karena tissue selalu disediakan berlimpah di dalam setiap bilik kamar mandi 

dan petugas selalu mengisi ulang tissue secara berkala disetiap harinya. Kejadian 

yang berulang itulah yang menjadikan kebiasaan buruk terhadap pemakaian 

tissue. 

Tissue adalah sebuah kertas tipis yang memiliki serat dan dapat menyerap 

air melalui pori-porinya. Banyak pohon yang ditebang untuk proses pembuatan 

tissue, menurut artikel dalam apakabardunia.com memberitahukan bahwa 

pembuatan tissue berasal dari pulp (bubur kertas) yang bersumber dari pohon. 

Satu pohon yang berusia 6 tahun hanya dapat membuat 2 pack tissue atau sama 

dengan 40 lembar saja. Kayu yang digunakan dalam pembuatan tissue merupakan 

kayu yang berasal dari hutan, maka dengan pemakaian tissue yang tidak bijak 

dapat mengakibatkan kerusakan hutan Indonesia yang merupakan salah satu 

bagian dari paru-paru dunia. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memberikan gerakan perubahan 

perilaku masyarakat dalam menangani kasus ini dengan sebuah kampanye sosial 

“Peduli Tissue Peduli Lingkungan”. Penulis percaya dengan adanya kampanye 

sosial ini dapat memberitahukan informasi penting yang mungkin tidak banyak 

orang ketahui tentang fakta dari tissue. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam Tugas 

Akhir ini, yaitu bagaimana media kampanye sosial yang tepat mengenai 

penghematan tissue untuk kelestarian lingkungan agar pesan yang disampaikan 

dapat diterima dengan baik dan benar? 

1.3. Batasan Masalah 

Perancangan kampanye sosial peduli tissue peduli bumi dibatasi pada hal berikut. 

1. Target Audiens 

- Demografi 

Perancangan kampanye sosial peduli tissue peduli bumi ditujukan untuk 

semua wanita yang sering mengunjungi toilet umum di mall dengan umur 

15-45 tahun. 

- Psikografis 

Memiliki tingkat higienis yang tinggi dan memiliki kebiasaan yang 

praktis. 

- Geografis 

Mall di Jakarta. 

2. Media 

Media yang digunakan berupa media yang sesuai dengan penghematan tissue 

serta dapat merubah perilaku pengunjung toilet dalam suatu mall. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasar pada perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah dengan 

menggunakan konsep yang tepat untuk menyadarkan, mengubah perilaku, dan 

mengedukasi masyarakat dalam penghematan penggunaan tissue di toilet umum. 

 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Mengedukasi masyarakat tentang penghematan penggunaan tissue. 

2. Tugas akhir ini berfungsi sebagai media informasi dalam penyelamatan bumi 

melalui penghematan tissue. 

3. Sebuah bentuk kepedulian lingkungan untuk menjaga kelestarian bumi ini 

dengan dimulai dari hal kecil. 

 

1.6. Metode Pengambilan Data 

Di dalam statistik dikenal dua cara pengumpulan data, yaitu sensus dan sampling. 

Sensus adalah cara pengumpulan data dimana seluruh elemen populasi diselidiki 

satu per satu. Sedangkan sampel dibagi menjadi dua yaitu, cara acak dan bukan 

cara acak. Cara acak adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi 

untuk menjadi anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa 

sehingga setiap elemennya ribuan perlu kita gunakan tabel angka acak. Cara 

bukan acak adalah suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk 

menjadi anggota sampel di mana setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang 

sama untuk dipilih. 
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 Apabila metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, kemudian 

ditentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Alat untuk 

memperoleh keterangan dari objek atau elemen antara lain: (Supranto, 2000: 23) 

1. Metode Observasi 

Penulis meneliti secara langsung ke beberapa lokasi yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat yaitu kampanye penghematan tissue. Observasi 

dilakukan terhadap Summarecon Mall Serpong, Grand Indonesia, Pondok 

Indah Mall, Mall Taman Anggrek, dan Mall Central Park, selain itu juga 

penulis mendatangi beberapa lokasi yang dapat memberikan informasi lebih 

dalam mengenai permasalahan tersebut. Cara ini dilakukan penulis untuk 

mengetahui keadaan secara langsung dan sesungguhnya terhadap masalah 

yang penulis angkat. 

2. Metode Wawancara 

Penulis mewawancarai beberapa pihak yang dapat memeberikan informasi 

untuk kelancaran perancangan kampanye sosial penghematan tissue. Beberapa 

pihak yang penulis harapkan yaitu  Sinarmas Pulp and Paper sebagai produsen 

tissue , PT ISS Indonesia sebagai perusahaan cleaning service yang 

menangani permasalahan tissue toilet dibeberapa mall, dan RCCC UI sebagai 

pusat riset perubahan iklim. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang dapat membantu penulis dalam merancang kampanye sehingga memiliki 

nilai kredibilitas dan dapat mengedukasi pembaca. 
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3. Metode Kuisioner 

Penulis menyebarkan beberapa pertanyaan mengenai topik yang diangkat 

kepada beberapa orang yang. Kuisioner yang dibuat merupakan kuisioner 

online yang dapat diakses oleh semua orang untuk mempermudah dalam 

pengumpulan data. Responden yang dipilih adalah responden yang sering 

mengunjungi mall yang ada di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

data aktual dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu penghematan 

tissue pada toilet mall. 

 

Sedangkan metode sekunder dilakukan membaca buku-buku ataupun artikel-

artikel di dalam dunia maya, yang dapat dipercaya, seperti TEMPO.co, 

Kompas.com, dan lainnya. 

 

1.7. Metode Perancangan 

Perancangan kampanye sosial ini dibagi kedalam beberapa tahapan menurut 

sumber denbagus.com (29 juni 2015 pukul 12.02). Tahapannya antara lain adalah 

pengumpulan data, menganalisis data, dan kesimpulan berupa konsep desain. 

 Pengumpulan data diawali dengan mengidentifikasi masalah yang diamati 

oleh penulis, lalu setelah masalah teridentifikasi penulis melakukan riset awal 

untuk mendukung latar belakang masalah yang sedang terjadi agar masalah yang 

dipilih adalah masalah yang valid dan layak diangkat berupa wawancara dan 

kuesioner. Penulis merumuskan solusi terhadap masalah tersebut, dan menentukan 

batasan masalah serta pembahasan yang sesuai dengan solusi masalah tersebut. 
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Penulis melanjutkan langkah selanjutnya yaitu menganalisa data, baik 

primer maupun sekunder. Data primer yang penulis lakukan yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner kepada pengunjung mall serta wawancara kepada petugas 

kebersihan toilet mall hingga beberapa pihak yang berperan penting berhubungan 

dengan lingkungan dan tissue, sedangkan pencarian teori melalui data sekunder 

yaitu dengan studi literatur yang diperoleh dari perpustakaan dan teori yang 

didapat dari internet, website, atau e-book.  

Penulis melakukan analisa berupa mindmapping dan brainstorming untuk 

membuat konsep desain dalam perancangan kampanye sosial. Setelah proses 

konsep dilakukan hingga menemukan media yang sesuai, penulis melanjutkan 

langkah selanjutnya dalam membuat karya yaitu dengan sketsa manual dan proses 

digitalisasi hingga finalisasi karya berupa kampanye sosial.  
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1.8. Sistematika Perancangan 

 

Gambar 1.1 Bagan Sistematika Perancangan
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