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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Metodologi pengumpulan data yang digunakan oleh penulis merupakan secara 

hybrid, atau campuran kualitatif dan kuantitatif, yang antara lain meliputi 

wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner.  

3.1.1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Kadek Mamik, yang merupakan kepala bidang 

marketing di PT. Bali Alus, pada tanggal 4 September 2018 di kantor pusat Bali 

Alus yang terletak di Jl. Wibisana Barat No.100, Denpasar. Wawancara tersebut 

dilakukan untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai sejarah dan latar belakang 

perusahaan, makna logo dan kemasan, serta lainnya yang berkaitan dengan 

pemasaran produk Bali Alus. 

 

Gambar 3.1. Kantor pusat Bali Alus 
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Gambar 3.2. Setelah selesai wawancara dengan Kadek Mamik dan Aldi 

 

Kadek Mamik, pertama menceritakan sedikit mengenai sejarah berdirinya 

PT. Bali Alus. Dikatakan bahwa Bali Alus, dimulai sebagai hobi yang dimulai oleh 

Ni Kadek Eka Citrawati, pendirinya. Ia sejak kecil dirawat oleh neneknya yang 

seringkali mengajaknya membuat ramuan-ramuan perawatan kulit yang bahan-

bahannya sepenuhnya alami. Awalnya, produk-produk yang diracik sendiri oleh 

Ibu Kadek hanya dipasarkan di pasar tradisional, namun lama kelamaan perusahaan 

dapat berkembang dan secara resmi didirikan pada 3 Oktober 2000. Kini, produk 

Bali Alus telah dipasarkan di outlet-outlet pasar swalayan besar dan diekspor ke 

Singapura dan Malaysia. Bali Alus membanggakan kualitasnya yang sepenuhnya 

organik dan natural, serta menggunakan racikan tradisional Bali. Dengan produk 

yang telah tersertifikasi dan berstandar internasional, Bali Alus memiliki visi untuk 

mengharumkan negeri dan daerah di Indonesia dan mancanegara.  

Dalam pertengahan wawancara, Kadek Mamik mengundang salah satunya, 

Mas Aldi, selaku marketing dan social media officer Bali Alus untuk membantunya 

dalam menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pemasaran online. 
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Bali Alus memiliki satu lini produk yang serupa, bernama Moksa. Walau 

produk yang diproduksi kurang lebih sama dengan Bali Alus, Moksa menggunakan 

bahan dasar minyak hazelnut, sedangkan Bali Alus berbahan dasar VCO atau 

Virgin Coconut Oil. Hal tersebutlah yang menyebabkan produk Moksa lebih mahal 

dan dipasarkan sebagai lini produk premium. Dari keduanya, Bali Alus tetap lebih 

banyak menggaet konsumen, terutama dengan produk lulur cream-nya. 

3.1.1.1. Kesimpulan wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Bali Alus 

belum pernah menentukan target audiens yang spesifik ataupun riset pasar, 

sehingga tidak tahu mengenai posisinya di pasar dan di antara kompetitor. Hal 

tersebut kemudian tercermin pada visual yang tidak memiliki sistem dan citra 

perusahaan yang begitu terpisah (detached) dari audiensnya karena adanya 

kesulitan dalam mengkomunikasikan nilai-nilai brand pada publik. 

 Berikut merupakan aspek-aspek lain yang dapat disimpulkan dari 

wawancara dengan Kadek Mamik: 

1. Logo 

 
Gambar 3.3. Logo Bali Alus 

 (https://shopee.co.id/balialus.id, 2017) 
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Berdasarkan wawancara, Kadek Mamik mengatakan bahwa logo Bali Alus 

sejak awal didirikannya belum pernah berubah ataupun dimodifikasi. Makna 

dibalik logo tersebut adalah, bunga putih yang terdapat di tengah merupakan 

Bunga Jempiring, bunga yang dianggap paling wangi di Bali. Dipilihnya 

bunga tersebut dianggap telah merepresentasikan visi dan misi Bali Alus, 

yaitu untuk mengharumkan bangsa dan daerah. 

Pengaplikasian logo Bali Alus tidak diatur dalam sebuah pedoman 

tersendiri. Menurut Kadek Mamik, logo hanya dipatenkan untuk menjaga 

kebakuannya. Berdasarkan analisa penulis, hal tersebut mengakibatkan 

adanya inkonsistensi dalam penggunaan logo. Terdapat logo dalam kemasan 

yang memiliki warna monochromatic, beberapa memiliki efek emboss pada 

bagian lingkaran hijau, namun sebagian juga hanya memiliki outline kuning, 

hitam, atau putih. Dalam beberapa penggunaan, ikon logo yang digunakan 

nampak seperti ilustrasi vektor, terdapat juga yang nampak seperti ilustrasi 

realis, dan terdapat juga foto asli bunga tersebut yang diperkecil. 

 

Gambar 3.4. Contoh Inkonsistensi Penggunaan Logo 
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Typeface yang digunakan merupakan sans-serif, dan dalam 

penggunaannya konsisten dalam tiap media. Pada logo tersebut, dapat tulisan 

‘SPA Product Factory’, namun penggunaan huruf kapital dalam kata ‘spa’ 

membuatnya terlihat seperti singkatan. Penggunaan typeface pun beragam, 

tanpa adanya benang merah. 

2. Kemasan 

Kemasan yang digunakan oleh Bali Alus sangat banyak dan bervariasi, 

karena varian produknya yang jumlahnya mencapai sekitar 50. Jenis-jenis 

kemasannya antara lain terdapat paper bag, twist jar plastik, squeeze tube 

plastik, botol spray, pouch plastic dan aluminium, botol plastik, atau hanya 

balutan karton untuk beberapa varian sabunnya. 

 Menurut Kadek Mamik, visual yang terdapat pada kemasan hanya 

menyesuaikan dengan bahan apa yang dominan dikandung oleh produk 

tersebut. Misal, lulur cream berbahan dasar buah alpukat akan memiliki 

gambar atau foto alpukat pada kemasannya, sabun dengan wangi mawar akan 

memiliki gambar atau foto bunga mawar pada kemasannya, dan seterusnya. 

Berdasarkan analisa penulis, hal tersebut benar adanya dengan pengecualian 

beberapa produk yang menonjolkan efek pemakaiannya, dibandingkan 

dengan kandungannya. Produk yang khusus dipasarkan berdasar efek 

pemakaiannya, seperti pemutih kulit, penghilang selulit, atau produk yang 

penggunaannya hanya pada satu bagian tubuh yang spesifik, seperti foot 

scrub, tidak akan memiliki unsur alam atau tanaman pada kemasannya. 
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Unsur yang penting dalam penggunaan bahan dalam kemasa produk 

Bali Alus, adalah materialnya yang kuat menahan minyak atau cairan, 

dikarenakan bahan dasar produk yang menggunakan minyak kelapa atau 

VCO. Maka dari itu kebanyakan kemasan Bali Alus menggunakan plastik. 

Gambar 3.5. Variasi kemasan produk pada display 

 

 
Gambar 3.6. Beberapa varian kemasan Bali Alus 

 
Berdasarkan analisa penulis, terlihat jelas pada varian kemasan yang 

tampak pada gambar 3.6., bahwa desain kemasan tidak memiliki sistem 
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ataupun benang merah yang jelas. Kemasan A dan E memiliki ilustrasi dari 

tanaman yang terkandung dalam produk tersebut, pada bagian luarnya. Salah 

satu ilustrasi nampak bergaya realis, sedangkan kemasan E memiliki gaya 

ilustrasi yang lebih berantakan. Kemudian, kemasan C dan D menggunakan 

foto dibandingkan ilustrasi, dan kemasan B menggunakan foto yang diberi 

efek hingga nampak sedikit terdistorsi. 

 
3. Pemasaran 

Bali Alus melakukan pemasaran produknya secara langsung dan secara 

online. Pemasaran yang dilakukan secara langsung antara lain dengan 

menyediakan brosur pada outlet-outletnya, membuka booth dalam expo 

kurang lebih sebanyak satu kali tiap bulan, serta menawarkannya secara 

langsung pada hotel, spa, dan salon untuk menjadi supplier produk-produk 

perawatannya. Menurut Ibu Kadek Mamik, Kegiatan tersebut sangat terbantu 

dengan adanya SPG atau Sales Promotion Girl, sebab calon pembeli dapat 

lebih mudah mendapatkan informasi mengenai produk dan dapat lebih 

tertarik untuk membeli karena adanya persuasi. Selain dari itu, SPG juga 

membantu perusahaan untuk menyampaikan feedback atau keluhan pembeli. 

 

Gambar 3.7. Outlet Bali Alus dengan SPG 
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Pemasaran produk Bali Alus secara online, menggunakan media 

website, Instagram, Facebook, dan Shopee. Berdasarkan analisa penulis, 

konten yang diunggah pada Instagram dan Facebook hanya terdiri atas foto-

foto produk, pengumuman pembukaan outlet baru atau booth pada suatu 

acara, serta unggahan hari raya. Informasi tambahan seperti cara penggunaan, 

varian, dan lainnya tertera pada caption tiap unggahan. Menurut Aldi, selaku 

marketing yang bertanggung jawab atas unggahan pada Instagram, konten 

dibuat agar audiens lebih mengetahui adanya produk tertentu, serta lebih 

familiar dengan outlet-outlet Bali Alus. Jadwal mengunggah pada Instagram 

dan Facebook dilakukan minimal sebanyak 3 kali dalam seminggu, apabila 

sedang tidak terlalu banyak kesibukan maka diusahakan untuk dilakukan 

setiap hari. 

 

Gambar 3.8. Feed Instagram Bali Alus 
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Gambar 3.9. Tampilan website Bali Alus 

4. STP 

Bali Alus tidak pernah menetapkan target ataupun segmentasi yang spesifik, 

menurut Kadek Mamik. Bahkan, target dikatakan merupakan semua orang 

dari semua kalangan usia, dari bayi hingga dewasa. Namun, setelah 

melakukan wawancara lebih lanjut, Kadek Mamik dapat menyempitkan 

target yang ingin dicapai menjadi remaja hingga usia ‘ibu-ibu’. 

Dari segi geografis, penjualan produk Bali Alus masih dominan di 

Bali. Berdasarkan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bali Alus 

ingin menjangkau dan meningkatkan konsumen di luar Bali, karena 

keinginannya untuk meratakan distribusi di seluruh Indonesia dan menjaga 

relevansi brand.  
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5. Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) 

Tabel 3.1. Tabel SWOT Bali Alus 

Strength 

• Menggunakan resep tradisional 
Bali yang sudah turun temurun 

• Bahan-bahan yang digunakan 
sepenuhnya alami 

• Bekerjasama dengan petani 
lokal untuk mendapatkan bahan-
bahan dasar 

• Menjadi perusahaan pertama 
yang diikutkan project CPKB 
(Cara Pembuatan Kosmetika 
yang Baik) tingkat Asia 

Weakness 

• Belum memiliki pengetahuan 
cukup mengenai posisinya di 
antara kompetitor 

• Belum tahu ataupun memiliki 
target yang dituju secara spesifik, 
hal tersebut berpengaruh 
langsung pada identitas dan citra 
brand 

• Tidak dapat mengkomunikasikan 
pesannya dengan baik, melalui 
kegiatan yang dilakukan dan 
visualnya. 

• Website dan media promosi 
lainnya yang kurang informatif 

Opportunity 

• Ketertarikan audiens remaja dan 
remaja dewasa terhadap 
skincare yang natural meningkat 

• Maraknya gerakan mendukung 
produk hasil anak bangsa 

• Bali Alus memiliki kesempatan 
untuk menjadi brand lokal yang 
dapat benar-benar bersaing di 
pasar internasional 

• Berkesempatan melakukan 
ekspansi varian produk, dengan 
bantuan hasil panen petani 

Threat 

• Tidak mengalami kemajuan 
karena munculnya brand 
perawatan kulit lokal yang baru 
dengan mengambil pendekatan 
yang lebih segar 

• Terus berkurangnya loyalitas 
audiens terhadap produk. 
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3.1.2. Observasi 

Observasi dilakukan oleh penulis, pada beberapa outlet Bali Alus yang besar di 

Bali, yaitu Carrefour, Krisna, dan salah satu toko offline-nya. Selain itu, observasi 

juga dilakukan pada outlet-outlet kompetitor, yaitu Utama Spice, Bali Ratih, dan 

Herborist. Berdasarkan observasi penulis, kebanyakan dari konsumen Bali Alus 

merupakan turis lokal dan internasional. Pada Carrefour dan Krisna yang ramai oleh 

pengunjung asal Jakarta, Taiwan, dan Australia, toko Bali Alus pun banyak 

dikerumuni dan dibeli. Sedangkan pada toko offline-nya, yang terletak di pinggir 

jalan Sunset Road, sangat sepi pengunjung. 

 Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan observasi tersebut, dengan 

dukungan hasil wawancara, bahwa Bali Alus lebih banyak dibeli sebagai 

cinderamata khas Bali, daripada sebagai produk perawatan kulit yang menjanjikan 

dan benar-benar digunakan oleh pembelinya.  

3.1.3 Analisis Kompetitor 

Berdasarkan analisa penulis, dan wawancara dengan representatif marketing Bali 

Alus, terdapat beberapa kompetitor yang juga memasarkan produknya sebagai 

brand perawatan kulit alami. Tiga dari empat kompetitor tersebut sama-sama 

menonjolkan aspek herbal dan natural pada logo maupun namanya, serta 

memasarkan produknya sebagai produk khas Bali. 

 Kompetitor yang disebut, antara lain termasuk; Herborist, Bali Ratih, Utama 

Spice, dan Sensatia. Herborist dan Bali Ratih banyak dipasarkan pada tempat yang 

sama dengan Bali Alus, sedangkan dua lainnya, Utama Spice, dan Sensatia 

dipasarkan di toko offline dan jauh dari yang lainnya. 
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1. Herborist 

Tabel 3.2. Tabel Analisa Herborist 

 

Deskripsi SWOT Analisa 

 

 
 
• Dibangun oleh Billy 

Hartono Salim sejak 
2001, dimulai 
dengan memasarkan 
perlengkapan mandi, 
lulur, dan sabun 
feminine wash 

• Brand skincare asal 
Bali yang sangat 
menonjolkan bahan 
dasar alami, 
terutama minyak 
Zaitun yang menjadi 
bahan dasar 
kebanyakan 
produknya. 

• Produk dipasarkan 
seharga Rp 11.500,- 
hingga Rp 190.000,- 

Strength 
• Ranah distribusi lokal 

yang luas, hingga 
banyak di luar Bali 

• Aktivitas promosi 
dilakukan dengan 
aktif dan dikemas 
dengan menarik 

• Telah mengkonsep 
dan menjalankan 
dengan sungguh-
sungguh, citra yang 
hendak ditampilkan 

 

Weakness 
• Tidak memiliki toko 

resmi secara online 
 

Opportunity 
• Dapat menjangkau 

pasar luar negeri, 
dengan intensitas 
promosi yang tinggi 
dan kualitas yang 
terjaga 

 

Threat 
• Banyak brand 

kosmetik lokal 
dengan pasar yang 
serupa, yang mulai 
produksi lini produk 
perawatan kulit 

 

• Secara visual, 
Herborist sudah 
memiliki sistem yang 
nampak profesional 
pada kemasan dan 
media promosinya. 

• Kemasannya nampak 
memiliki benang 
merah satu dengan 
lainnya, dari segi 
warna, elemen visual, 
hingga penggunaan 
typeface dan logo 

• Media sosial yang 
digunakan untuk 
promosi sangat aktif, 
dan cukup terkonsep. 
Terlihat dari 
pemilihan warna yang 
cukup seragam, dan 
sudah tidak terlalu 
hard-selling. 

• Memiliki brand 
ambassador yang 
relatable dengan 
pasar yang dituju. 

• Memastikan bahwa 
konsumen 
mendapatkan 
pengalaman yang 
substansial serta 
memahami citra 
brand dari kunjungan 
ke tokonya; 
konsumen disambut 
dengan welcome 
drink, diberi informasi 
mengenai tradisi 
herbal Indonesia. 
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2. Utama Spice 

Tabel 3.3. Tabel Analisa Utama Spice 

 

Deskripsi SWOT Analisa 

 

 
 
 
• Didirikan oleh Dayu 

Suci dan Melanie 
Templer, pada 1989 
di Bali, dengan 
tujuan 
memaksimalkan 
potensi Bali yang 
memiliki banyak 
rempah dan tradisi 
herbal 

• Mengangkat filosofi 
Tri Hita Karana 
(bekerjasama dengan 
dan untuk alam, 
kemanusiaan, serta 
yang kuasa) 

• Produk dipasarkan 
seharga Rp 16.000,- 
hingga Rp 394.000,- 

Strength 
• Menonjolkan 

keramahan 
lingkungan 

• Menonjolkan juga 
pendekatan 
kecantikan holistik 

• Memiliki kemasan 
yang menarik, dari 
segi warna dan pola 
yang dipilih 

 

Weakness 
• Kurang melakukan 

promosi 
• Beberapa varian 

produk masih 
mengandung alkohol, 
sehingga tidak 100% 
alami 

 

Opportunity 
• Belum ada brand 

competitor yang 
menonjolkan 
kealamian, ramah 
lingkungan, dan 
holistik sekaligus. 

 

Threat 
• Terdapat sejumlah 

brand internasional 
yang memiliki citra 
serupa. 

• Secara visual, Utama 
Spice terlihat sudah 
memiliki tema yang 
sesuai dengan pesan 
yang hendak 
disampaikan. 
Kemasan banyak 
menggunakan pola-
pola dan ilustrasi 
floral dengan warna-
warna cerah 

• Dalam cara promosi 
di media sosial, dapat 
terbaca juga pesan 
yang berusaha 
disampaikan; yaitu 
kecantikan yang 
effortless, alami, dan 
sehat. 

• Tampilan website dan 
unggahan pada media 
sosial nampak cukup 
profesional 

• Pesan dan filosofi 
Utama Spice yang 
berusaha disampaikan 
dapat dirasakan oleh 
konsumen, melalui 
kegiatannya; 
menggunakan 
kantong kertas daur 
ulang di toko, menjual 
produk yang 
mendukung kesehatan 
tubuh seperti matt 
yoga (berkaitan 
dengan filosofi 
holistik), dan lainnya. 
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3. Bali Ratih 

Tabel 3.4. Tabel Analisa Bali Ratih 

 

Deskripsi SWOT Analisa 

• Brand perawatan 
kulit yang 
berdomisili di Bali 

• Brand skincare asal 
Bali yang sangat 
menonjolkan 
kealamian bahan 
dasar, dan harga 
yang dikatakan 
relative murah 

• Produk dipasarkan 
seharga Rp 15.500,- 
hingga Rp 177.000,- 

Strength 
• Produk berstandar 

internasional, karena 
telah diekspor juga ke 
negara-negara di Asia 

• Memiliki strategi 
pemasaran yang 
cukup baik dan 
mengundang audiens 

 

Weakness 
• Kurangnya informasi 

mengenai produk, 
sejarah ataupun 
filosofi perusahaan 
dimanapun 

• Tampilan website dan 
media sosial yang 
kurang profesional 

 

Opportunity 
• Dapat bersaing di 

pasar lokal yang 
konvensional 

 

Threat 
• Brand perawatan kulit 

lain banyak yang 
mengambil 
pendekatan yang lebih 
soft-selling, sehingga 
audiens lebih tertarik 

• Bali Ratih telah 
memiliki 
keseragaman dalam 
tampilan kemasannya, 
namun tidak pada 
media promosi 
ataupun website. 
Tampilan website 
tidak praktis atau 
mudah untuk 
dinavigasi, unggahan 
pada media sosial pun 
terlihat hanya 
menggunakan gambar 
berpola tertentu dan 
sekadar 
menambahkan teks di 
atasnya. 

• Dalam berpromosi, 
Bali Ratih banyak 
mengadakan promo 
dan mengadakan 
endorsement dengan 
figur publik, hal 
tersebutpun 
mengundang audiens 
untuk memantau 
media sosial yang 
dikelola Bali Ratih 

• Berdasar analisa 
penulis, Bali Ratih 
tidak mengedepankan 
pesan atau nilai 
apapun secara 
spesifik, melainkan 
terpaku pada 
penjualan dan 
distribusi saja. 

Perancangan Ulang Brand..., Ganendra Padminiakirtti, FSD UMN, 2018



74 
 

4. Sensatia 

Tabel 3.5. Tabel Analisa Sensatia 

Deskripsi SWOT Analisa 

 

 
 
• Didirikan pada 2000, 

di Karangasem, Bali. 
• Mengedepankan 

bisnis yang bersifat 
kekeluargaan, dan 
bahan dasar yang 
natural dan murni 

• Produk dipasarkan 
seharga Rp 60.000,- 
hingga Rp 380.000,- 

Strength 
• Mengunggulkan 

sistem profit-sharing 
yang dieksekusi 
dalam perusahaan 

• Memiliki tampilan 
yang teratur, 
sederhana, dan bersih, 
sesuai dengan selera 
remaja hingga dewasa 
muda konsumen 
skincare masa kini 

• Telah didistribusi 
secara resmi di 
Amerika Serikat 

 

Weakness 
• Kurang melakukan 

promosi 
 

Opportunity 
• Belum ada brand 

lokal yang 
menonjolkan sistem 
perusahaannya, dalam 
berpromosi  

 

Threat 
• Banyak brand 

perawatan kulit impor 
yang merajalela pasar, 
sedangkan brand 
lokal yang dikenal 
seringkali merupakan 
brand yang sudah 
lama berdiri. 

• Sensatia memiliki 
identitas yang cukup 
jelas dan dapat 
terlihat, melalui 
kemasan, display 
toko, website, dan 
lainnya. 

• Secara visual, warna 
yang dominan 
digunakan adalah 
hijau terang, dan hijau 
kebiruan. 

• Desain yang ada pada 
kemasan dibuat 
nampak sederhana, 
sehingga terlihat 
bersih dan natural. 
Untuk produk yang 
menggunakan karton, 
karton yang 
digunakan bukan 
yang sudah di bleach, 
melainkan cokelat dan 
masih terlihat serat 
dan teksturnya. 

• Unggahan pada media 
sosial dan tampilan 
website pun 
seluruhnya senada. 
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3.1.4. Kuesioner 

Kuesioner disebarkan secara online melalui Google Form pada tanggal 2 Juli 2018 

pada 100 responden. Jumlah responden kuesioner ditetapkan dengan menggunakan 

rumus Slovin. Target dari kuesioner ini adalah perempuan dari berbagai usia, yang 

awam maupun pecinta perawatan kulit. 

 Terdapat 13 butir pertanyaan, termasuk pertanyaan mengenai usia dan 

domisili, yang ditanyakan untuk mengetahui seberapa familiar brand Bali Alus di 

mata audiens, selera dan pola konsumsi audiens, serta pendapat audiens secara 

umum mengenai visual dan kesan Bali Alus. 

 Pertanyaan pertama berhubungan dengan brand perawatan kulit apa yang 

dianggap menarik oleh para responden. Selanjutnya, penulis bertanya apabila 

responden mengetahui brand Bali Alus untuk mendapat gambaran familiaritas 

brand di mata audiens. Pertanyaan ketiga bertanya apabila responden pernah 

menggunakan produk dari Bali Alus. Kemudian, pada pertanyaan keempat dan 

kelima, penulis bertanya mengenai kesan yang didapatkan responden terhadap logo 

dan kemasan Bali Alus yang gambarnya telah dilampirkan pada kuesioner. Pada 

pertanyaan keenam hingga kedelapan, penulis bertanya apabila responden tertarik 

untuk membeli produk Bali Alus bila hanya melihat tampilannya, serta penampilan 

seperti apa yang akan menggugah responden, untuk mendapatkan insight mengenai 

selera dan preferensi pasar. Pertanyaan kesebelas dan dua belas berkaitan dengan 

pengalaman responden yang pernah menggunakan produk Bali Alus. Selanjutnya, 
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pada pertanyaan ketigabelas, penulis bertanya pendapat responden terhadap brand 

Bali Alus.   

Gambar 3.10. Contoh Tampilan Kuesioner 

3.1.4.1.   Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan data yang didapatkan, brand perawatan kulit yang dianggap 

paling menarik oleh mayoritas responden seluruhnya merupakan brand 

internasional. Hanya satu hingga dua orang yang menyebutkan brand lokal. 

Maka dapat dikatakan bahwa pasar perawatan kulit memang saat ini 

didominasi oleh brand internasional. 

 

Gambar 3.11. Diagram brand perawatan kulit yang menarik bagi responden 
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  Sebagian besar responden, masih tidak mengetahui tentang brand 

Bali Alus. Data tersebut menunjukkan bahwa awareness audiens terhadap 

brand Bali Alus masih sangat rendah. 

 

Gambar 3.12. Diagram Awareness Terhadap Bali Alus 

  Berdasarkan data kuesioner, hanya 15 responden yang pernah 

mencoba menggunakan produk Bali Alus. Padahal, pada pertanyaan 

sebelumnya terdapat 37 responden yang mengetahui mengenai brand Bali 

Alus. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden yang tahu 

mengenai brand belum atau tidak tertarik dalam menggunakan produknya. 

 

Gambar 3.13. Diagram Pengguna Produk Bali Alus 
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  Sebagian besar dari responden menangkap kesan natural dari logo 

brand, namun selain itu, mayoritas dari responden masih menganggap 

tampilannya biasa dan tua atau kuno. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan 

data sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak responden yang sudah tau 

mengenai Bali Alus belum mencoba produknya. Salah satu faktor 

penyebabnya dapat berupa kurang menarik atau memorable-nya tampilan 

brand Bali Alus. 

 

Gambar 3.14. Diagram Kesan Responden terhadap Logo Bali Alus 

 

  Menurut data kuesioner, kebanyakan dari responden menganggap 

bahwa tampilan kemasan Bali Alus tidak menarik dan tidak konsisten atau 

tidak memiliki benang merah. Namun sebanyak 14.6% responden 

menganggap bahwa kemasan sudah cukup menarik. Lalu diikuti dengan 

9,8% responden yang menganggap tampilan kemasan terlihat biasa saja. 
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Gambar 3.15. Tanggapan Responden mengenai Kemasan Bali Alus 

  Sebagian responden menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk 

membeli produk dengan tampilan seperti Bali Alus. Hanya 31,8% 

responden yang menganggap tampilan produk Bali Alus cukup menarik 

untuk dibeli. 

 

Gambar 3.16. Diagram Ketertarikan Responden untuk Membeli 

  Dari beberapa responden yang telah mencoba secara langsung 

produk Bali Alus, dapat dikatakan bahwa 100% dari mereka puas dengan 
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kualitas dan performa produk. Secara rinci, 86,7% mengatakan cukup puas, 

sedangkan 13,3% mengatakan bahwa produk sangat memuaskan. 

 

Gambar 3.17. Diagram Kepuasan Responden dengan Produk Bali Alus 

3.1.5.  Focus Group Discussion 

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada hari Rabu, 10 Oktober 2018, pukul 

18.30 di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Peserta FGD terdiri atas 8 orang yang 

usianya beragam, dari 21 tahun hingga 25 tahun. Para peserta FGD juga datang dari 

latar belakang yang berbeda-beda, dari segi SARA, demografis, geografis, dan 

psikografis. 

FGD dilakukan untuk mendapatkan insight konsumen mengenai industri 

perawatan kulit. Informasi dan opini yang diberikan oleh responden dapat 

bermanfaat untuk mendukung latar belakang permasalahan dan menentukan nilai-

nilai serta kualitas yang perlu diperhatikan dalam membangun brand perawatan 

kulit. 
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3.1.5.1 Kesimpulan Focus Group Discussion 

Kebanyakan responden menggunakan produk skin care untuk mengatasi 

permasalahan jerawat dan bekas jerawat, serta menjaga kelembaban dan 

kekencangan kulit. Waktu penggunaan skin care juga dianggap sebagai 

waktu yang berharga, karena dapat berupa ‘me-time’ dimana pengguna bisa 

merawat diri dan merasa lebih baik dari dalam. Bagi beberapa responden 

yang tidak begitu menggemari perawatan kulit, produk-produk skin care 

hanya digunakan untuk mencegah munculnya jerawat saat terekspos polusi 

atau udara yang kotor dalam berkendara.  

 Frekuensi penggunaan rata-rata partisipan adalah setiap hari; pada 

pagi dan malam hari, atau salah satunya. Produk-produk yang digunakan 

antara lain berupa sunblock/sunscreen dan moisturizer. Salah satu partisipan 

memiliki regimen tersendiri dalam penggunaan produk-produk perawatan 

kulitnya. Ia melakukannya dalam 10 langkah yang antara lain terdiri atas 

cleansing oil, cleanser, toner, masker 2 macam (purifying, dan sheet mask), 

serum, moisturizer, extraction, serta eye cream. 

Brand-brand perawatan kulit yang digemari oleh para partisipan, 

antara lain; Ocean Fresh, Glossier, Sensatia, Purivera, Utama Spice, 

Cetaphil, Innisfree, Nivea, Etude House, Nature Republic, dan Wardah. 

 Mayoritas responden mengaku menjadikan unsur kealamian sebagai 

prioritas dalam mencari dan membeli produk skin care. Semakin sedikit 

atau sederhana bahan yang terkandung dalam produk, maka hal tersebut 
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semakin menarik bagi mereka, sebab bahan yang alami dan organik 

meminimalisir terjadinya kerusakan atau ketidakcocokan pada kulit. Skin 

care alami juga membuat kulit terasa sehat dan lebih enteng, menurut salah 

seorang responden. Bahan dan hal yang dihindari, antara lain; sulfat, 

alkohol, paraben, dan pencobaan pada hewan (cruelty free). 

 Selain dari preferensi pribadi, keterjangkauan dan harga menjadi 

faktor sekunder dalam membeli produk skin care. Perbandingan harga 

dengan ukuran serta kualitas produk dapat membantu menentukan apabila 

suatu produk merupakan investasi yang baik atau tidak. Aktivitas brand di 

media sosial, juga disepakati sebagai faktor yang sangat mempengaruhi 

pembelian produk skin care secara tidak sadar. Sebab, media sosial 

merupakan suatu hal yang dibuka dan di-update setiap hari oleh 

penggunanya. Algoritma tampilan unggahan di Instagram pun kini 

mengutamakan unggahan berbayar yang benar-benar disesuaikan dengan 

demografi dan selera pemilik akun. Hal tersebut menimbulkan kesan bahwa 

konsumen membutuhkan produk yang dipromosikan tersebut, walaupun 

sesungguhnya belum tentu. Salah seorang responden mengaku tertarik 

apabila brand melakukan kampanye atau memasarkan produknya dengan 

strategi yang dikaitkan dengan fenomena masa kini. Misalnya, brand Lush 

yang mengaku menjunjung tinggi nilai sustainability, merealisasikan pesan 

tersebut dengan tidak menggunakan kemasan dalam tokonya. Pernyataan 

tersebut disetujui oleh responden lain yang mengatakan bahwa faktor 
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sustainability membuatnya tertarik terhadap suatu brand, karena Ia merasa 

mendukung niat dan kasus yang baik. 

 Brand Glossier menjadi salah satu yang paling banyak digemari, 

karena kemasannya yang lucu dan menarik konsumen untuk terus membeli 

dan menggunakan produknya. Salah satu responden menyatakan bahwa 

brand Glossier mengubah perspektifnya dalam kecantikan; sebelum 

menemukan Glossier, Ia lebih menggemari produk-produk kosmetik atau 

makeup, namun setelah melihat dan memahami pesan yang disampaikan 

oleh Glossier, Ia memahami bahwa untuk mendapatkan tampilan makeup 

yang baik, ‘kanvas’nya harus bagus terlebih dahulu. Disitulah peran skin 

care, yang bukan menutupi wajah, melainkan memperbaiki dan merawat 

kulit untuk mencapai hal yang sama dengan makeup, yaitu kecantikan. 

Responden menyatakan bahwa dirinya merasa dihargai dengan pesan yang 

dijual oleh brand Glossier. Target yang dituju oleh Glossier pun terlihat 

sangat jelas; tipe perempuan ‘New Yorker’ yang bersih dan memiliki estetik 

yang spesifik. Hal tersebut menarik responden yang memiliki atau 

menginginkan aesthetic yang serupa. Responden kemudian 

membandingkan Glossier dengan brand Wardah yang menggunakan dua 

figur publik yang sangat berbeda; salah satu aktris berhijab dan berusia 38 

tahun, dan yang satunya tidak berhijab, berparas internasional, serta berusia 

21 tahun. Hal tersebut membuat brand terlihat membingungkan dan kurang 

menarik, sebab apabila brand ingin menampilkan inklusivitas (bisa untuk 
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perempuan berhijab maupun tidak), lebih baik figur publik yang dipilih 

berasal dari kelompok usia yang sama. 

 Beberapa responden memiliki pola pikir yang lebih fungsional, 

dimana apabila sebuah produk benar-benar cocok dengan kulitnya, makan 

kemasan, brand, ataupun aroma produk sekalipun tidak mereka pedulikan. 

Maka menemukan produk yang cocok, murni dilakukan melalui proses trial 

and error. Selain itu, proses menemukan produk yang ingin dicoba biasanya 

dilakukan dari melihat Instagram dari brand untuk megetahui informasi 

lebih lanjut mengenai pemasaran dan produknya, kemudian melihat dan 

membaca review dari beauty vlogger ataupun teman yang sudah pernah 

mencoba produk yang sama. Satu responden mengakui bahwa dalam 

membeli produk baru, Ia hanya sekedar termakan trend dan hype yang ada. 

Bentuk kemasan juga menjadi salah satu unsur yang penting, apabila 

kemasan dapat mempermudah penggunaan produk bagi konsumen, maka 

hal tersebut dapat menambah unsur lebih menarik untuk dibeli. Sekalipun 

demikian, semua responden saling setuju bahwa kebanyakan brand dan 

produk baru, mereka ketahui melalui media sosial. 

 Selain dari brand-brand di atas yang menjadi kesukaan para 

responden, terdapat juga beberapa brand yang dianggap terlihat menarik 

murni dari kemasan dan tampilannya saja, antara lain; Fresh, Red Earth, 

Ohii, Milk, Frank, Drunk Elephant, Laneige, dan The Ordinary. Brand 

tersebut dianggap memiliki kemasan dan tampilan yang sangat menarik, 

hingga menimbulkan keinginan untuk membeli banyak dari produk yang 
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mereka keluarkan. Beberapa dari brand tersebut dianggap memiliki 

tampilan yang bersih dan sederhana, selain itu juga memiliki fotografi yang 

bagus, serta kemasan yang unik dan menarik.  

Seluruh partisipan FGD mengaku tertarik dengan brand lokal dan 

alami. Sebagian beropini bahwa brand perawatan kulit lokal lebih sesuai 

dengan kebutuhan kulit perempuan Indonesia, karena memang diciptakan 

untuk kulit nusantara, serta iklim dan cuaca tropis. Selain itu, brand lokal 

juga lebih mudah diakses, serta meminimalisir biaya tambahan seperti 

shipping cost. Salah seorang responden sangat tertarik dengan brand lokal, 

karena dianggap lebih natural dan ethical, namun tidak tahu secara spesifik, 

brand apa yang menarik karena kurang gencarnya promosi brand lokal. 

Selain itu, satu responden mengaku tertarik dengan brand lokal karena 

sepenuhnya mendukung industri dan bisnis anak-anak Indonesia. 

 Brand lokal yang digemari, antara lain; Herborist, Pavetia, 

Pampering Day, Sensatia, dan Utama Spice. 

  Dalam membeli produk perawatan kulit, rata-rata responden rela 

mengeluarkan uang sebanyak Rp 200.000 hingga Rp 500.000 untuk satu 

jenis produk. Salah seorang partisipan rela mengeluarkan uang sebanyak Rp 

2.000.000 rupiah, Ia pernah menghabiskan sejumlah uang tersebut untuk 

membeli alat yang membantu proses mencuci muka menjadi lebih bersih 

dan praktis (Foreo). Ia mengatakan bahwa selama produk yang dibeli 
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merupakan investasi yang baik, makan berapapun nominalnya rela Ia 

keluarkan. 

Dari total 8 responden, hanya 3 diantaranya yang mengetahui 

adanya brand Bali Alus. Terdapat responden yang mengetahui Bali Alus 

dari salon, karena adanya pilihan creambath tradisional atau creambath Bali 

Alus. Selain itu, terdapat responden yang mengetahui Bali Alus dari salah 

satu outlet yang menjualnya, Watsons. 

 Setelah, ditunjukkan secara langsung beberapa contoh produk Bali 

Alus, para partisipan diminta untuk menanggapi sesuai dengan opini dan 

preferensi masing-masing. Dua responden menyatakan bahwa mereka baru 

tahu bahwa Bali Alus memiliki varian produk yang sangat banyak, yaitu 

mencapai 60 varian. Hampir semua partisipan memiliki reaksi inisial yang 

sama, yaitu bahwa tampilan dari Bali Alus tidak konsisten, lost identity, dan 

tidak terlihat bahwa produk-produk tersebut berasal dari brand yang sama. 

Terdapat seorang responden yang mengira bahwa gambar yang ada pada 

logo merupakan gambar mengkudu, walau sesungguhnya merupakan 

gambar bunga Jempiring. Satu responden yang sering menggunakan produk 

Bali Alus di salon, menyatakan bahwa Ia tidak akan membeli produk Bali 

Alus karena tampilannya yang kurang baik, walaupun telah mengetahui dan 

merasakan bahwa produknya berkualitas tinggi. Salah seorang responden 

juga mengatakan bahwa tampilan Bali Alus sangat murah, walaupun 

harganya memang terjangkau. Ia berpendapat bahwa seharusnya Bali Alus 
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meningkatkan tampilannya, agar konsumen yang melihat kombinasi 

tampilan menarik dan harga murah, akan menjadi sangat tertarik. 

 Penulis kemudian memberi penjelasan singkat mengenai Bali Alus; 

bahwa 3. Bali Alus merupakan brand perawatan kulit lokal yang bahan 

dasarnya alami dan diambil dari hasil kerja para petani dan pekebun 

Indonesia. Resep yang digunakan pun menggunakan resep Bali yang telah 

turun temurun dalam keluarga pemiliknya. Setelah itu, partisipan terlihat 

dan menyatakan bahwa mereka menjadi jauh lebih tertarik setelah 

mengetahui nilai-nilai dan profil brand Bali Alus. Mereka mengatakan 

bahwa brand yang memiliki cerita, dan menampilkan ceritanya dengan baik 

selalu lebih menarik dan menambah value dari brand, serta menyebut brand 

seperti ‘nasihat dari nenek’ karena adanya unsur kekeluargaan. Satu 

responden juga menyatakan bahwa produk yang tradisional atau berasal dari 

budaya lama, cenderung lebih alami dan tidak aneh-aneh. Meskipun 

demikian, kebanyakan partisipan berkata bahwa unsur mendukung petani 

lokal lebih berarti dibandingkan dengan unsur turun-temurun, walau 

keduanya cukup menarik.  

 Setelah itu, penulis menunjukkan akun Instagram dan website Bali 

Alus, untuk memberi gambaran aktivitas brand secara online, serta 

bagaimana Bali Alus menampilkan citranya. Seluruh partisipan setuju 

bahwa aktivitas online sebuah brand sangat penting, terutama di masa kini 

karena merupakan salah satu sumber influence yang utama. Media sosial 

seperti Instagram dianggap penting karena menjadi pintu awal dikenalnya 
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sebuah brand, setelah itu baru pentingnya memiliki website dengan UI/UX 

yang baik dan menarik, karena bila website sulit untuk digunakan, 

konsumen seringkali menjadi malas. Unggahan Bali Alus pada 

Instagramnya dianggap tidak menarik dan tidak eye-catching oleh para 

responden, terutama untuk kalangan usia dewasa muda. Mereka lebih 

menyarankan, diunggahnya testimoni penggunaan produk dari konsumen, 

serta manfaat dan fungsi produk dengan lebih menarik, sebab hal tersebut 

dapat benar-benar mengundang konsumen baru. Beberapa responden pun 

menyarankan digunakannya figur publik untuk memberi visualisasi dari 

nilai serta citra brand, melalui seseorang yang dipercaya oleh konsumen. 

Terdapat responden yang mengatakan bahwa frekuensi mengunggah konten 

tidak masalah selama kontennya benar-benar informatif dan menarik, 

namun terdapat responden yang mengatakan bahwa frekuensi sangat 

penting. Contohnya, pada brand Mad for Makeup, dimana varian 

produknya tidak mencapai 10, namun aktivitas di Instagramnya berjalan 

terus. 

  Seluruh responden sepakat bahwa satu-satunya hal yang perlu 

dipertahankan oleh Bali Alus adalah kualitasnya. Namun, terdapat beberapa 

hal yang perlu diubah, yaitu; mengubah kemasannya, menambah aktivitas 

online agar lebih eksis, mengubah konten unggahan online agar lebih 

eyecatching, lebih aktif dalam menjual produknya, serta mengubah 

branding-nya. Beberapa responden menyarankan bahwa kemasan diubah 

menjadi lebih sustainable atau eco-friendly, karena nilai tersebut cocok 
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dengan nilai Bali Alus yang sudah ada, yaitu alami dan mengambil produk 

dari petani lokal. 

 

Gambar 3.18. Suasana setelah FGD berlangsung 

3.1.6.  Positioning Brand Bali Alus 

Bali Alus adalah brand perawatan kulit yang berbahan dasar alami dan dibuat 

menggunakan resep Bali yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Bali Alus 

telah dipasarkan ke seluruh Indonesia, dan mancanegara, sehingga kualitasnya pasti 

terjaga dan berstandar internasional. Produk perawatannya sangat bervariasi dan 

tersedia bagi segala kebutuhan dan jenis kulit. 

 Metodologi Perancangan  

Metodologi perancangan yang digunakan oleh penulis sesuai dengan metode 

perancangan brand identity dari Alina Wheeler, dalam bukunya yang berjudul 

Designing Brand Identity edisi ke-5 tahun 2017. Wheeler (2017) mengatakan 

bahwa terdapat 5 tahap yang perlu dilalui untuk merancang brand identity yaitu 
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melakukan riset, memperjelas strategi, merancang identitas, menciptakan 

touchpoint, dan mengatur aset. 

1. Melakukan riset 

Sebelum memulai proses lain, hal pertama yang perlu dilakukan adalah 

melakukan riset yang berkaitan dengan visi, misi, keunggulan, target market, 

competitive advantage, serta kekurangan dan kelebihan dari brand. Riset 

dilakukan melalui berbagai cara yang telah dijabarkan di atas, seperti 

wawancara dengan karyawan atau pihak berwenang di perusahaan, observasi 

terhadap brand dan kompetitor-kompetitornya, menyebarkan kuesioner untuk 

mendapatkan gambaran umum respon audiens terhadap brand (brand 

awareness), serta memimpin diskusi dengan sejumlah responden yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat bermanfaat 

dalam pengerjaan tahap-tahap selanjutnya. 

2. Memperjelas strategi 

Bagian kedua melibatkan evaluasi secara metodis maupun imajinatif terhadap 

strategi. Memperjelas strategi adalah tentang analisis, penemuan, 

kesederhanaan, dan kejelasan. Gabungan dari pemikiran yang rasional dengan 

kecerdasan yang kreatif dapat menghasilkan strategi yang baik. Proses 

memperjelas strategi dapat dicapai melalui brainstorming dan mindmapping. 

Pada kedua proses tersebut, rasionalitas dan logika dituangkan pada sebuah 

mindmap yang melibatkan kreativitas dalam pengerjaannya. Proses 

brainstorming dan mindmapping dilakukan untuk menemukan big idea, yang 

kemudian akan diturunkan lagi menjadi sejumlah kata kunci yang dikerucutkan 
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lagi menjadi tone of voice. Setelah adanya tone of voice, visualisasi dari pesan 

utama brand dapat semakin jelas, dan dapat diperjelas lagi dengan dibuatnya 

moodboard. 

3. Merancang identitas 

Setelah analisa selesai dilakukan, pesan brand telah disepakati, proses desain 

secara kreatif baru dapat dimulai. Desain merupakan proses berulang yang 

berusaha menggabungkan atau menemukan makna dengan bentuk. Desainer 

yang baik harus bekerja di antara imajinasi strategis, intuisi, kemampuan 

mendesain, dan juga pengalaman. Perancangan identitas dilakukan sesuai 

dengan big idea dan tone of voice yang sudah ditentukan sebelumnya. 

4. Menciptakan touchpoint 

Tahap ini adalah mengenai penyempurnaan desain dan pengembangan desain. 

Konsep desain identitas brand telah disetujui, maka selanjutnya, hal-hal yang 

dapat menjadi perpanjangan tangan perusahaan dengan audiens dapat 

dilakukan. Touchpoint dapat berupa pernak-pernik yang dibutuhkan oleh 

brand dalam kesehariannya, untuk membantu beroperasinya sebuah brand 

secara menyeluruh. 

5. Mengatur aset 

Mengelola aset sebuah brand membutuhkan kepemimpinan yang pandai dan 

komitmen jangka panjang untuk berusaha yang terbaik dalam proses 

membangun brand. Semua semangat dan inisiatif membangun brand harus 

dimulai dari karyawannya, dan dirasakan oleh semua yang terlibat dalam 

perusahaan tersebut. 
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