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BAB III  

METODOLOGI 

3.1 Metodologi Pengumpulan Data 

3.1.1 Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Produk Citra Lulur Scrub 
 (https://www.cantikcitra.co.id/product/whitening/lulur-scrub-natural-white/, 2011) 

 

Dari data hasil observasi di lapangan, penulis mendapatkan data dari sebuah 

website survey berskala nasional oleh Frontier Consulting Group. Survey tersebut 

yang diadakan di 15 kota besar di Indonesia dengan responden sebanyak 12.000 

orang. Menurut survey yang dilakukan TOP BRAND AWARD dengan Kategori 

Lulur Mandi pada tahun 2013 hingga 2016, Citra berhasil menempati posisi tiga 

teratas. Dalam kategori tersebut, brand yang mengungguli adalah kompetitor 

Citra di urutan pertama dan kedua yaitu Purbasari dan Sariayu.  
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Gambar 3.2. Survey TOP BRAND AWARD 2013-2016 fase 2 Kategori Lulur Kecantikan 
(www.topbrand-award.com) 

 Di tahun 2017, Citra Lulur Scrub kemudian turun peringkat dari tahun-

tahun sebelumnya, diikuti presentase yang juga menurun. Posisi ketiga digantikan 

oleh Shinzu’i Body Scrub. 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Survey TOP BRAND AWARD 2017 fase 2 Kategori Lulur Kecantikan 
 (www.topbrand-award.com) 
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 Selain itu, dari hasil pengamatan penulis didapat bahwa aktivitas promosi 

dalam bentuk iklan yang dilakukan Citra Lulur Scrub selama 3 bulan terakhir 

sangat minim sehingga bentuk media iklan tidak dapat ditemukan oleh penulis di 

berbagai media platform.  

 
Gambar 3.4. Cuplikan TVC Citra Body Scrub tahun 2007 

((https://www.youtube.com/watch?v=YVXUSLfAFUg) 
 

Fakta yang menarik adalah adanya iklan TVC Citra Body Scrub yang 

ditayangkan tahun 2007. Dalam TVC tersebut menceritakan seorang perepempuan 

yang terkena paparan matahari dan kotoran karena sedang mengalami MOS saat 

SMA. Sampai di rumah, ia melakukan perawatan kulitnya untuk kembali 

memutihkan dan membersikan kulit dengan Citra Lulur Scrub.  
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Gambar 3.5. Cuplikan TVC Panduan Cantik Citra tahun 2014 
(https://www.youtube.com/watch?v=Q1SMNJPp1cM) 

 

Pada tahun 2014, Citra membuat TVC lagi dalam konsep “Panduan Putih 

Citra” dimana target konsumen duanjurkan mengikuti saran Citra untuk memakai 

sabun dan lulurnya sebagai suatu rangkaian untuk mendapatkan kulit cantik. 

Kesimpulan dari observasi terhadap media iklan Citra Lulur Scrub yang 

pernah ada bahwa dapat diperhatikan jika aktivitas promosi tergolong sangat 

minim sehingga awareness akan produk tersebut semakin menurun bagi target 

konsumennya. Kurang gencarnya berbagai bentuk advertising jika dibandingkan 

produk Citra lainnya membuat pesaingnya mendapatkan kesempatan lebih untuk 

tetap mengungguli pasar. 

Penulis juga melakukan observasi dengan melakukan test secara langsung 

satu per satu produk body scrub yaitu Citra dan keempat kompetitornya untuk 

luluran. Tekstur yang dimiliki Citra cenderung paling terasa saat digosokkan ke 
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badan, diikuti Purbasari lalu Shinzu’i. Lalu jika dihirup dari wanginya, Citra 

memiliki bau harum semerbak yang cenderung lebih menyengat dibanding 

kompetitornya. Sehingga Body scrub yang dimiliki Sariayu dan Mustika Ratu 

cenderung lembut secara tekstur maupun wangi.  

3.1.2 Kuesioner 

Sebelum melakukan perancangan, penulis melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mengajukan survey dalam bentuk kuesioner tentang awareness Citra 

Lulur Scrub sebagai salah satu produk perawatan kulit lokal di Indonesia. 

Tujuannya untuk mengetahui apakah Citra Lulur Scrub sudah memiliki image 

yang sesuai dengan yang diinginkan brand Citra sebagai produk perawatan berupa 

lulur yang alami dan dapat mencerahkan kulit. Maka penulis menyebarkan 

kuesioner pada target konsumen dengan rentang umur 20-40 tahun. Pengisian 

kuesioner berlangsung pada tanggal 3-6 Februari 2018. Terdapat 128 responden 

yang menjawab kuesioner untuk dianalisa kesimpulannya. 

 Dari 128 responden, terdapat 103 wanita dan 25 pria yang berumur 17-40 

tahun berprofesi sebagai mahasiwa dan karyawan, merupakan target konsumen 

yang sesuai dari Citra Lulur Scrub. Penelitian kemudian dibatasi bagi yang 

berdomisili di daerah Jabodetabek, dengan responden sebanyak 117 orang. 

Tabel 3.1. Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Pria 25 19,5% 
2 Wanita 103 80,5% 
 Total 128 100% 
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Tabel 3.2. Domisili 

No. Domisili Jumlah Presentase 
1 Jabodetabek 117 91,4% 
2 Luar Jabodetabek 11 8,6% 
 Total 128 100% 

 

Tabel 3.3. Usia 

No. Usia Jumlah Presentase 
1 17 - 19 tahun 12 9,4% 
1 20 – 25 tahun 107 83,6% 
2 26 – 30 tahun 2 1,6% 
3 31 – 35 tahun 1 0,8% 
4 36 – 40 tahun 6 4,6% 
 Total 128 100% 

 

Tabel 3.4. Pernah melakukan Perawatan Kulit 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1 Pernah 102 79,7% 
2 Tidak 26 20,3% 
 Total 128 100% 

 

Sebanyak 102 responden kemudia melanjutkan pertanyaan kuesioner 

selanjutnya karena dianggap pernah melakukan perawatan kulit. Sebanyak 79,7% 

responden dari 102 orang pernah melakukan perawatan kulit menggungakan lulur 

modern (instan) dan 48% nya melakukan sebanyak 2-3 kali dalam sebulan. Faktor 

yang paling mempengaruhi dalam memilih produk lulur adalah kualitas sebanyak 

80,4%, diikuti rekomendasi dari kerabat dan teman sebanyak 63,7%, lalu harga 

dengan presentase 59,8%. Budget yang dikeluarkan untuk sebuah produk lulur 
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mendapat respon sebanyak 45,1% yaitu Rp 20.000 – 50.000 , dan Citra Lulur 

Scrub berada di rentang harga tersebut. 

Tabel 3.5. Jenis lulur yang digunakan 

No. Jenis Lulur Jumlah Presentase 

1 Tradisional (racikan 
sendiri) 91 89,2% 

2 Modern (lulur instan jadi) 11 10,8% 
 Total 102 100% 

 

Tabel 3.4 Berapa sering menggunakan Lulur 

No. Usia Jumlah Presentase 
1 Setiap hari 4 3,9% 
2 2-3 kali seminggu 25 24,5% 
3 2-3 kali sebulan 49 48% 
4 < 2 kali setahun 24 23,5% 
 Total 102 100% 

 

 Tabel 3.6. Faktor pendukung dalam memilih produk Lulur 
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Tabel 3.7. Budget untuk sebuah produk Lulur 

No. Budget Jumlah Presentase 
1 < Rp 20.000 6 5,9% 
2 Rp 20.000 – Rp 50.000 46 45,1% 
3 Rp 51.000 – Rp 100.000 32 31,4% 
4 > Rp 100.000 18 17,6% 
 Total 128 100% 

 

Menurut pilihan responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk lulur 

terpercaya pilihan responden adalah Sariayu Martha Tilaar, lalu diikuti dengan 

Purbasari, Mustika Ratu, Shinzu’I dan Citra. Kemudian, terdapat 67 orang yang 

tahu bahwa Citra memiliki produk Lulur, sisanya tidak mengetahuinya. 

Tabel 3.8. Urutan produk lulur yang terpercaya 

Tabel 3.9. Citra memiliki produk Lulur Scrub 

No. Apakah mengetahui? Jumlah Presentase 
1 Ya 67 65,7% 
2 Tidak 35 34,3% 
 Total 78 100% 
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Melalui pilihan jawaban yang diberikan pada pertanyaan tentang persepsi 

terhadap logo Citra, 53,3% dari responden menjawab produk perawatan. 

Selanjutnya, 71,7% responden sangat familiar dengan brand Citra.  

Tabel 3.10. Persepsi terhadap logo brand Citra 

No. Persepsi Jumlah Presentase 
1 Produk Perawatan 60 58,8% 
2 Tempat Spa 20 19,6% 
3 Kosmetik 16 15,7% 
4 Sanggar Tari 4 3,9% 
5 Galeri Seni 1 1% 
6 Villa/Tempat Penginapan 1 1% 
 Total 102 100% 

 

Tabel 3.11. Familiaritas akan brand Citra 

No. Apakah familiar? Jumlah Presentase 
1 Sangat familiar 66 64,7% 
2 Biasa saja 0 0 
3 Tidak 36 35,3% 
 Total 102 100% 

 

Dari semua jenis produk yang dimiliki brand Citra, diurutkan dari yang 

paling dikenal responden, dan presentase terbesar adalah produk Hand & Body 

Lotion, diikuti dengan produk sabun, cleanser, moisturize dan terakhir lulur. 

Selain itu, ditarik kesimpulan pula tiga kesan terbanyak yang ditimbukan oleh 

Lulur Citra yaitu murah, tradisional dan memutihkan. 
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Tabel 3.12. Urutan produk Citra yang paling dikenal 

Tabel 3.13. Kesan yang ditimbulkan dari Lulur Citra 

Menurut hasil kuesioner, selama 3 bulan terakhir sebanyak 63,7% tidak 

pernah melihat iklan Lulur Scrub. Di dapat data pula bahwa selama 3 bulan 

terakhir, responden yang mendengar akan adanya Citra Lulur Scrub yaitu melalui 

supermarket, minimarket (70%), lalu dari teman dan kerabat (28%), serta dari 

iklan televisi (26%). Selain itu, keinginan responden untuk merekomendasikan 

produk lulur Citra ke orang lain dengan presentase tertinggi di nilai 5 yaitu 24,5%. 

Tabel 3.14. Frekuensi melihat/mendengar produk Citra Lulur Scrub 

No. Frekuensi Jumlah Presentase 
1 Sangat sering 5 4,9% 
2 1-2 kali 32 31,4% 
3 Tidak pernah 65 63,7% 
 Total 102 100% 
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Tabel 3.15. Frekuensi melihat/mendengar produk Citra Lulur Scrub 

Tabel 3.16. Ketertarikan merekomendasikan produk Lulur Scrub Citra 

Maka, kesimpulan analisis penulis bedasarkan data yang didapat dari 

berbagai pertanyaan kuesioner, dimana menunjukkan familiaritas target konsumen 

akan brand Citra, namun memiliki presentase terbanyak bahwa dalam 3 bulan 

terakhir tidak pernah mendengar/melihat aktivitas promosi akan produk Lulur 

Citra. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa diperlukannya perancangan 

media iklan untuk Citra Lulur Scrub karena knowledge konsumen akan lulur Citra 

sendiri yang lama-kelamaan menurun diakibatkan awareness yang dimiliki target 

konsumen akan produk lulur brand Citra yang minim.  
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3.1.3 Focus Group Discussion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Focus Group Discussion 
 

Penulis melakukan penelitian lebih lanjut berupa focus group discussion tanggal 6 

Maret 2018, kepada 15 target konsumen yaitu wanita yang melakukan perawatan 

kulit dengan lulur secara rutin, minimal 3 kali dalam sebulan. Kelompok ini 

berlatar belakang pendidikan sebagai mahasisiwi yang berumur 20-21 tahun.  

Proses focus group discussion yang penulis lakukan diawali dengan 

menanyakan jenis lulur apakah yang sering dipakai. Semua responden menjawab 

bahwa mereka menggunakan lulur modern yang sudah jadi, karena alasan lebih 

praktis dan menghemat waktu. Kemudian penulis menanyakan faktor yang paling 

berpengaruh ketika membeli suatu produk lulur. Sebanyak 7 orang menjawab 

kualitas yang paling berpengaruh dalam memilih produk, lalu sebanyak 3 orang 

menjawab harga dan 5 orang sisanya menjawab ambassador brand dari produk 

tersebut.  
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Penulis kemudian melakukan blind test, yaitu dengan membagikan 5 

sampel lulur dengan brand berbeda ke dalam plastik berbeda dan memberikan 

urutan huruf secara acak. Urutannya adalah A = Citra, B = Purbasari, C = 

Shinzu’i, D = Sariayu, E = Mustika Ratu. Penulis meminta 15 responden FGD 

untuk mencoba mengoleskan dan memilih, lulur produk yang paling disukai 

secara aroma dan tekstur. Sebanyak 7 orang menyukai tekstur dan aroma lulur 

Citra, 4 orang menyukai lulur Purbasari,  2 orang Shinzu’i, 1 orang Sariayu dan 1 

orang lainnya Mustika Ratu. Responden yang memilih lulur Citra tidak 

menyangka bahwa pilihannya adalah Citra, bahkan 5 orang dari pemilih mengira 

pilihannya adalah Purbasari.  

Seluruh responden sudah mengetahui sebelumnya bahwa Citra 

mempunyai produk Lulur. Namun, seluruh responden juga mengatakan bahwa 

brand Citra memang identik dengan produk Hand & Body Lotion, bukan lulurnya. 

Selain itu penulis juga mendapatkan informasi bahwa selama beberapa bulan 

terakhir, responden tidak mendengar bentuk aktivitas promosi lulur Citra sama 

sekali dalam bentuk apapun. Berbeda dengan produk Citra lainnya seperti hand & 

body lotion, moisturizer, soap dan cleanser yang marak aktivitas promosinya di 

sosial media seperti di instagram dan facebook, hingga iklan TVC maupun dalam 

bentuk billboard, poster, surat kabar dan maja lah. 

Setelah melakukan FGD dan mendapatkan berbagai perspektif dari 

responden, penulis dapat menyimpulkan bahwa Citra Lulur Scrub memiliki 

kualitas yang baik untuk mampu bersaing dengan kompetitornya. Kurangnya 

aktivitas promosi produk lulur dibandingkan produk Citra lainnya membuat target 
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konsumen memiliki pengalaman yang minim akan produk Citra sebagai lulur. 

Image Citra sebagai produk perawatan yang memutihkan pun menjadi kurang 

disadari bagi produk lulurnya. Maka, dengan adanya perancangan aktivitas 

promosi dapat membangun pengalaman akan brand pada target konsumen 

kembali, serta mengingatkan image Citra yang dirasa sesuai untuk kebutuhan 

Citra Lulur Scrub.  

 

 

3.1.4 Wawancara 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Wawancara dengan Pundarika Lestari 

Penulis melakukan wawancara pada Ibu Pundarika Lestari, selaku Brand Building 

Citra Skin Cleansing, brand Citra adalah satu-satunya brand perawatan dari PT. 

Unilever yang dibangun khusus di Indonesia dan dipasarkan hanya di dalam negri, 

dengan bahan-bahan asli Indonesia untuk memenuhi insight kecantikan kulit ala 

Indonesia, sehingga disebut sebagai local jewel. Citra memiliki tiga jenis 

segmentasi utama produk yaitu body lotion, skin cleanser dan face care. Lulur 
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menjadi salah satu bagian dari skin cleanser, bersama soap bar, liquid soap dan 

body scrub (lulur). Produk Citra Lulur Scrub sendiri release pada tahun 2006 dan 

Selling dari Lulur mendapat presentase terkecil sekitar 2% dibanding soap bar 

yang memimpin sebesar 75%, diikuti liquid soap sehingga bentuk promosi kurang 

didukung. Walau begitu, preposition brand dari produk Citra Lulur dibawa 

menjadi ciri khas sabun sehingga Citra memiliki diferensiasi brand sabun sebagai 

sabun lulur.  

Menurut beliau, kompetitor dari Lulur Citra sendiri adalah Purbasari dan 

Shinzu’i, karena secara variasi produk yang dimiliki kedua brand kompetitor 

memang sangat beragam dibanding lulur Citra yang memiliki varian bengkoang. 

Namun, kompetitor utama adalah Purbasari sebagai Top of Mind dari produk lulur 

di Indonesia. Selain itu, insight yang didapat dari produk lulur melalui consumer 

connect yang dilakukan Citra sebelumnya, target konsumen sudah mengerti 

bahwa aktivitas lulur sebagai perawatan ekstra yang memang tidak dilakukan 

sehari-hari dan membutuhkan waktu lebih. 

  Secara demografi, sebelumnya Citra Lulur mencakup usia 18-35 tahun. 

Namun di tahun 2018, Citra Lulur mengkhususkan pada usia 18-24 tahun, 

perempuan generasi millennials. Mempunyai latar belakang SMA, kuliah dan first 

jobbers, dengan karakteristik yang sedang memulai pengalaman baru dan percaya 

akan kelebihan dari produk yang mengandung bahan-bahan alami. Perubahan ini 

dikarenakan brand Citra secara keseluruhan yang sudah sejak lama di pasar mulai 

menimbulkan kesan kuno, sehingga akan dilakukannya perubahan brand image 
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dan communication, serta penampilan dari berbagai produk Citra sendiri. Adanya 

image yang lebih muda dan segar. 

Selama kurang lebih 6 bulan di tahun 2017, terjadi kekurangan stock 

produk Citra Lulur sehingga terhentinya juga berbagai bentuk media promosi. Hal 

ini mengakibatkan penurunan penjualan yaitu -15%. Maka dari itu, di tahun 2018 

Citra Lulur ingin memfokuskan dan mengaktifkan berbagai media promosi guna 

membentuk awareness konsumen akan produk lulur kembali.  

3.1.5 Studi Literatur  

3.1.5.1 Deskripsi Perusahaan 

Citra adalah suatu brand perawatan kulit yang berdiri dibawah naungan 

PT. Unilever Indonesia Tbk. Berdiri sejak tahun 1984, Citra sebagai merek 

lokal yang sejak awal berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan 

alami pilihan dari Indonesia untuk menghasilkan berbagai produk yang 

berguna untuk mencerahkan kulit dengan alami. Awal dikenal dengan 

produk Hand & Body Lotion, Citra memperluas segmen pasarnya dengan 

sabun, moisturizer, cleanser, dan lulur/body scrub. 

3.1.6 Studi Existing 

Setelah melakukan observasi, wawancara dan forum group discussion, penulis 

juga melakukan studi visual guna menambah referensi akan perancangan visual 

iklan yang akan dibuat. Proses studi visual yang dilakukan adalah dengan 

melakukan pengamatan di berbagai media sebagai platform yang digunakan dan 

dilalui oleh target audiens dari Citra Lulur Scrub dalam beraktivitas sehari-hari. 
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Pencarian berupa visual yang ditemukan di Internet, yaitu berbagai visual yang 

dimunculkan di sosial media dan media digital lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Iklan Body Scrub Fanbo 
 (https://nemuidea.com/past-work-from-indonesia/) 

 

 
 
 

 

 

 

Gambar 3.9. Iklan Nivea Hand & Body Lotion 
 (https://www.amazon.com/NIVEA-Shower-Smoothing-Lotion-Fluid/dp/B00NV9KLZQ) 

 

Setelah melakukan pengamatan pada beberapa iklan yang berhubungan 

dengan produk perawatan kulit, dilakukan pula analisa dari segi desain dan 

ccpywriting sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
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1. Layout yang mengutamakan fotografi sebagai point of interest yang 

menampilkan model yang diumpamakan sebagai target audiens dari produk 

yang diiklankan. Ditampilkan pula pack shot yaitu foto dari produk secara 

jelas yang menunjukkan visual dari produk yang ditawarkan dari iklan yang 

berusaha disampaikan.  

2. Pemilihan warna yang menyesuaikan dengan theme yang diangkat oleh 

produk atau brand masing-masing sehingga saling menyatu serta penggunaan 

warna putih guna menonjolkan objek utama dari iklan yang ada yaitu dari segi 

fotografi model dan pack shot. 

3. Tipografi yang digunakan mayoritas adalah sans serif karena memiliki kesan 

yang modern, sederhana dan mudah untuk dibaca. 

3.1.6.1 Kompetitor 

Purbasari yang berdiri sejak 1993 sebagai produk kecantikan dan 

perawatan kulit yang berkualitas dan terjangkau, juga mempunyai produk 

andalannya yaitu Purbasari Lulur Mandi. Pasar Purbasari juga telah 

merambah di luar Indonesia yaitu hingga Asia Tenggara, Taiwan, 

Hongkong dan Timur Tengah. Berdasarkan survey yang dilakukan Top 

Brand Award dari tahun 2013 hingga 2018, produk Purbasari Lulur Mandi 

masih menjadi Top of Mind dari kategori Lulur. (Gambar 3.2 dan 3.3) 
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Gambar 3.10.. Cuplikan Video Purbasari Lulur Mandi 

(https://www.youtube.com/watch?v=sEYAmdmSlyw, 2017) 
 

Purbasari juga melakukan berbagai aktivitas advertising dalam 

variasi channel yang beragam. Dapat dilihat pada gambar 3.6, Purbasari 

Lulur Mandi membuat video di youtube yang mendeskripsikan berbagai 

keunggulan serta cara pemakaian produk. 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Contoh Iklan Purbasari di Facebook 
(https://www.facebook.com/Purbasari.Indonesia, 2018) 

 

Purbasari juga membuat tvc yang mengnojolkan salah satu varian 

dari produk Lulur Mandi. Dalam iklan tersebut image akan putri raja 
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sebagai ciri khas Purbasari ditampilkan dengan menceritakan sosok putri 

raja yang memakan Lulur Mandi Purbasari saat mandi.  

 

 

 

 

Gambar 3.12.. Contoh Iklan Purbasari di Instagram 
(https://www.instagram.com/purbasari_indonesia/, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Contoh Iklan Purbasari di Facebook 
(https://www.facebook.com/Purbasari.Indonesia, 2018) 

 

Selain itu, pada channel lainnya yaitu di social media, Purbasari 

Lulur Mandi juga rutin menampilkan aktivitas advertising di halaman 
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profil Instagram dan Facebook. Purbasari juga melakukan berbagai 

aktivitas advertising dalam variasi channel yang beragam. Dapat dilihat 

pada gambar 3.6, Purbasari Lulur Mandi membuat video di youtube yang 

mendeskripsikan berbagai keunggulan serta cara pemakaian produk. 

3.1.6.2 Kompetitor 

1.  SWOT Analysis 

Menurut Webster (2010), SWOT Analysis merupakan teknik dalam 

menentukan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman bagi 

suatu individu atau golongan yang menjadi perhatian khusus. 

Fungsinya sangat bermanfaat karena strength dan weakness yang 

merupakan fakta di masa sekarang, dapat menjadi penyebab adanya 

opportunity dan threat di masa yang akan datang. Maka dari itu,  

SWOT Analysis tidak hanya mengindentifikasikan konteks tertentu 

namun juga mengidentifikasikan kemungkinan resiko. 

Berikut ini merupakan SWOT Analysis yang disusun oleh penulis 

akan brand Citra Lulur Scrub : 

a. Strength 

Ciri khas akan bahan alami yang dapat mencerahkan kulit ala 

Indonesia.  

b. Weakness 

Kurang beragamnya media iklan dan tidak adanya strategi yang 

terencana. Stock produk yang kurang stabil dan budget yang tidak 

banyak membatasi perencanaan strategi iklan. 
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c. Opportunity 

Kualitas produk yang sebenarnya diperutukan untuk proses lulur 

dengan lebih serius sehingga lebih dapat diminati. Bahan alami 

yang menjadi kelebihan produk dengan image baru yang lebih 

muda dan segar sehingga dapat membuka pasar bagi target 

konsumen yang dituju. 

d. Threat 

Konsumen sudah mulai tidak aware dengan produk Citra Lulur 

Scrub dikarenakan minimnya bentuk iklan yang ada. Kompetitor 

dengan target konsumen yang berhadapan membuat berbagai 

bentuk iklan dan promosi sehingga dapat menguasai pasar Citra. 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Diagram Matriks Perbandingan Citra Lulur Scrub dengan Kompetitor 

  
3.2 Metodologi Perancangan 

Proses perancangan advertising strategy secara efektif dari Citra Lulur Scrub akan 

diuraikan dalam beberapa tahap yang disebut sebagai Key Component of 
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Advertising menurut Mitchell, Moriarty dan Wells dalam buku Advertising & 

IMC : Principles & Practice (2015), yaitu : 

1. Strategy 

Penulis menentukan strategi atau tipe dalam mengkomunikasikan pesan menurut 

objektif dari produk dalam brand yang terkait seperti presentasi penjualan, 

emotion dan brand reputation. Selain itu dengan melihat dari positioning dan 

segmenting yang dapat diteliti dari target audiens yang merupakan sasaran dari 

produk. Maka akan didapat strategi yang tepat dalam menyusun suatu advertising. 

2. Message 

Penulis menentukan konsep yang merupakan latar belakang dari pesan yang 

ditunjukan dan bagaimana pesan tersebut didapatkan berdasarkan riset dan 

pencarian akan insight dari konsumen yaitu dengan metode observasi, kuisioner, 

studi eksisting dan focus group discussion, yang kemudian diolah dengan persepsi 

kreatif dan seni. 

3. Media 

Berbagai macam media digunakan untuk melaksanakan advertising strategy yaitu 

dengan print, broadcast hingga digital media. Penulis disarankan melakukan 

targeting kepada prospective buyers yaitu dengan mencocokkan profil yang ada 

pada media yang sesuai, namun juga dengan mempertimbangkan biaya dan 

ukuran dari media.  
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4. Evaluation 

Adalanya evaluasi akan efektivitas advertising strategy yang disusun merupakan 

metode yang harus direncanakan oleh penulis dalam rangka menentukan sejauh 

mana strategi yang disusun akan berpengaruh pada target dari Citra Lulur Scrub.  
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