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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut 

Moleong (2008), metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami 

tentang fenomena yang dialami oleh subjek yang diteliti. Contohnya tindakan, 

motivasi, persepsi, dan lain-lain. 

3.1.1.  Wawancara 

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara terbuka yang ditujukan kepada 

bagian promosi dan distribusi Viva Queen yang berlokasi di Surabaya. 

Wawancara pada awalnya dilakukan dengan menggunakan telepon terlebih 

dahulu dikarenakan jadwal narasumber yang padat, namun berhubung data yang 

didapat kurang maka penulis melakukan survey langsung ke Surabaya untuk 

bertemu narasumber dan survey pabrik.  

Wawancara dilakukan kepada narasumber untuk mencari data terkait 

dengan proses pembuatan Viva Queen Makeup Kit dan mencari informasi terkait 

cara pembuatan produk Viva Queen, penyimpanan barang di pabrik, hingga uji 

coba yang dilakukan untuk mengetahui kualitas produk. Besar pabrik adalah 5 

hektar dan terletak di Jl. Panjang Jiwo No.42, Tenggilis Mejoyo dengan karyawan 

sekitar 600 orang. Karyawan yang dipekerjakan dengan pendidikan minimal 

SMA. Karyawan yang bekerja di pabrik harus menggunakan seragam dan 

mengganti alas kaki yang digunakan dari luar pabrik agar pabrik tetap steril. 
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Produk yang sudah diproduksi dari pabrik harus melalui tes QC (Quality Control) 

terlebih dahulu seperti pemeriksaan cairan (body lotion, pembersih muka, dan 

lain-lain), pemeriksaan bedak, pemeriksaan lipstick, breaking test, pemeriksaan 

kemasan, stiker untuk di botol, logo dan tulisan dicocokkan dengan botol yang 

sudah ada sebagai acuan.  

 Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, PT. Vitapharm 

mempunyai beberapa brand, yaitu Viva Cosmetics, Viva Queen, Viva White, dan 

Red-A. Viva Cosmetics sudah ada sejak awal dan terdiri dari produk perawatan 

dan dekoratif. Lalu wanita mulai bekerja dan membutuhkan make up yang lebih, 

maka PT. Vitapharm mengeluarkan Viva Queen yang hanya untuk dekoratif saja, 

sedangkan Viva White hanya untuk perawatan. Red-A diperuntukkan bagi remaja 

karena mengandung formula yang lebih ringan (light). Untuk Viva White, produk 

terlaris adalah milk cleanser dan face tonic. Produk terlaris Viva Queen adalah 

pensil alis yang juga digunakan oleh penata rias terkenal. 

Viva Cosmetics adalah sebuah brand kecantikan asli Indonesia yang 

diproduksi oleh PT General Indonesian Producing Centre yang didirikan oleh 

Dr.Tio Tiong Hoo berlokasikan di Jalan Karet Surabaya sejak tahun 1962, 

berganti nama pada tahun 1964 menjadi PT Paberik Pharmasi Vita. Tetapi pada 

tahun 1998 PT Paberik Pharmasi Vita mengubah nama menjadi PT Vitapharm 

sampai saat ini. Viva Cosmetics sudah ada sejak 56 tahun yang lalu dan menjadi 

kosmetik tertua di Indonesia. Viva Cosmetics adalah kosmetik asli Indonesia yang 

pertama kali mengklaim Made In Indonesia.  
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Visi Viva Cosmetics adalah “menjadi perusahaan kosmetik tropis 

terkemuka dan produksinya dipercaya oleh masyarakat global”. Sedangkan Misi 

Viva Cosmetics adalah:  

1. Bekerja sama dalam penelitian, dan mengolah bahan dasar kosmetika 

sehingga mampu menghasilkan produk-produk kosmetik yang mempunyai 

keunggulan kompetitif dan berkhasiat untuk mengimbangi dampak negatif 

dari iklim tropis serta mengikuti perkembangan gaya hidup.  

2. Mengembangkan kemampuan dan motivasi karyawan untuk: 

a. Menghasilkan produk berkualitas. 

b. Menggalang kemitraan dengan pihak-pihak yang seiring dengan 

visi perusahaan. 

c. Memelihara kesinambungan usaha. 

3. Menyediakan produk, jasa perawatan, dan informasi kosmetika yang 

sesuai, mudah terjangkau bagi wanita dan mereka yang ingin memiliki 

wajah dan kulit tubuh yang terawat baik.  

4. Ikut memelihara kelestarian lingkungan dengan mematuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku.  

Formula dalam Viva Cosmetics sangat cocok untuk wanita yang tinggal di 

daerah tropis, sesuai dengan slogan Viva Cosmetics yaitu sesuai untuk daerah 

tropis. Keunggulan Viva Cosmetics adalah sangat cocok untuk di daerah iklim 
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tropis karena tidak berminyak yang mana akan membuat kulit terbakar jika 

terkena sinar matahari. Berbeda dengan kosmetik Eropa, yang mengandung 

minyak karena kering. Viva Cosmetics juga sudah mendapatkan sertifikat Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan pada tahun 2012 mendapatkan 

sertifikat Halal dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI).  

 Rencana bagi Viva Cosmetics untuk 5 tahun ke depan adalah tidak 

berhenti berinovasi, dan setiap tahun memproduksi 4 sampai 5 macam produk 

baru. Tahun 2018, Viva Cosmetics meluncurkan pensil alis matic, eyebrow pencil 

yang berwarna dark brown, lip matte dan lip shine. Kendala yang dialami selama 

ini adalah banyak produk kosmetik yang bermunculan di Indonesia jika 

dibandingkan 20 tahun yang lalu sudah sangat berkembang membuat persaingan 

lebih ketat. Namun karena Viva Cosmetics sudah lama dan sudah mempunyai 

sertifikat dan penghargaan serta turun menurun maka penjualan Viva Cosmetics 

masih meningkat. Untuk menemukan produk Viva Cosmetics sangat mudah, 

mulai dari warung hingga supermarket menjual produk Viva.  
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Gambar 3.1. Viva Queen Makeup Kit 
(sumber 

https://www.google.co.id/search?q=viva+queen+make+up+kit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjy2Y__9f3ZAhUC448KHT06B3kQ_AUICigB&biw=1707&bih=844&dpr=1.13#im

grc=j_yJNrUnsMECLM:) 

Berikut ini adalah foto ketika penulis melakukan kunjungan ke PT. Vitapharm di 

Surabaya: 
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Gambar 3.2. Hasil survey ke Viva Comsetics 

3.1.2. Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan terhadap wanita yang berusia 24-30 tahun dan 

berpendidikan S1 dan SMA sebanyak 7 orang yang berdomisili di Jakarta. 

Focus group discussion dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui posisi 
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produk Viva Queen Makeup Kit di masyarakat. Focus group discussion 

dilakukan pada tanggal 25 April 2018 di Lobby ITC Mangga Dua.  

Tabel 3.1. Hasil Focus Group Discussion 

No. Kegiatan  Tujuan  Reaksi anak 

1 Mengajukan 

pertanyaan mengenai 

merek Make Up apa 

yang terlintas di 

pikiran responden 

saat endegar kata 

Make Up pertama 

kali 

Untuk mengetahui 

merek Make Up apa 

saja yang responden 

pikirkan dan 

jugauntuk 

mengetahui 

eksistensi merek 

tersebut di benak 

responden 

Responden 

memberikan jawaban 

saat ditanyakan 

pertanyaan tersebut, 

sebagai berikut: 

Maybelline, Wardah, 

Sariayu, dan L’oreal 

2 Mengajukan 

pertanyaan mengenai 

apakah responden 

pernah mendengar 

merek Viva Queen 

Untuk mengukur 

seberapa kuat brand 

awareness Viva 

Queen sendiri 

Dari 7 responden, 4 

responden mengatakan 

“Ya”, 2 responden 

mengatakan 

“Sepertinya pernah”, 

dan 1 responden 

mengatakan “Tidak” 

3 Mengajukan 

pertanyaan mengenai 

Untuk mengetahui 

seberapa besar 

7 responden 

memberikan jawaban 
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apa yang responden 

ketahui tentang 

produk merek Viva 

Queen dan termasuk 

ke golongan 

perawatan atau 

kosmetik 

pengetahuan 

masyarakat yang 

diwakili oleh 

responden terhadap 

merek Viva Queen 

secara bersamaan 

yakni kosmetik. 

Jawaban responden 

didasarkan pada merek 

Viva Cosmetics, 

sehingga mereka 

mempunyai asumsi 

yang kuat 

 

Dari hasil focus group discussion, penulis ingin mengetahui seberapa besar 

kekuatan brand awareness competitor dan seberapa besar kekuatan brand 

awareness Viva Queen sendiri dan tanggapan responden secara singkat saa 

menyebutkan merek Viva Queen.   

3.1.3. SWOT 

Tabel 3.2. SWOT Produk Viva Queen 
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Strength 

1. Harga produk yang 

tergolong ekonomis  

2. Packaging yang terlihat 

simple dan elegan 

3. Warna kosmetik mudah 

diaplikasikan pada wajah 

untuk berbagai jenis kulit  

Weakness 

1. Pengarahan target pasar 

yang belum jelas dan tidak 

spesifik targetnya 

2. Lemahnya pengetahuan 

masyarakat tentang produk 

Viva Queen 

3. Promosi yang tidak gencar 

dilakukan  

Opportunity 

1. Dengan harga yang 

terjangkau memungkinkan 

Viva Queen akan 

mendapatkan respon yang 

baik dari masyarakat 

menengah 

2. Dengan keadaan ekonomi 

yang melemah, 

memungkinkan produk Viva 

Queen menjadi salah satu 

pilihan yang tepat untuk 

Threat 

1. Kompetitor mempunyai 

kualitas warna yang lebih 

baik 

2. Beberapa kompetitor 

mempunyai varian yang 

lebih banyak dan lebih 

lengkap  

3. Kompetitor lebih gencar 

melakukan promosi untuk 

meningkatkan brand 
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masyarakat saat ini awareness  

 

3.1.4. STP 

1. Segmentation 

a. Geografis 

• Kota    : Jakarta 

• Provinsi   : Jawa Barat 

b. Demografis 

• Usia    : Dewasa awal 

• Gender   : wanita 

• Kebangsaan   : Indonesia 

• Etnis    : semua etnis  

• Bahasa   : Bahasa Indonesia  

• Agama   : semua agama 

• Pendidikan   : semua lulusan pendidikan 

• Profesi   : karyawan, wiraswasta, blogger, 

mahasiswi, ibu rumah tangga 
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• Pengeluaran  : Rp 500.000,00 – Rp 2.500.000,00 

• Kelas ekonomi  : strata B – C (menengah ke bawah) 

• Status perkawinan  : menikah dan tidak menikah  

c. Psikografis 

• Suka dengan harga yang relatif murah 

• Ingin belajar hal baru  

• Ingin tampil cantik 

• Suka berfoto-foto 

• Suka bepergian, bekumpul bersama teman-teman dan 

bersantai  

2. Targeting  

Target audiens untuk Viva Queen Makeup Kit sendiri ialah wanita 

yang berusia 24 – 35 tahun. Target yang ditujukan merupakan wanita 

dewasa muda yang termasuk SES B - C yang berada di kota Jakarta. 

Penulis mengarahkan untuk wanita muda yang suka bepergian, 

berkumpul bersama teman, bersantai, dan berfoto. 

3. Positioning  
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Produk Makeup Kit yang ditawarkan oleh Viva Queen sebagai produk 

asli Indonesia yang formulanya sangat cocok untuk wanita yang 

tinggal daerah beriklim tropis khususnya Indonesia. 

3.1.5. Unique Selling Point (USP) 

Suatu keunggulan atau kelebihan dari suatu produk yang tidak dimiliki oleh 

produk kompetitor disebut dengan Unique Selling Point. Kelebihan atau 

keunggulan suatu produk dapat dijadikan alasan untuk konsumen harus memilih 

atau menggunakan produk tersebut.  

  Viva Queen Makeup Kit hadir dengan beberapa keunggulan, yakni 

kosmetik khusus untuk daerah yang beriklim tropis dengan harga ekonomis 

namun mudah untuk diaplikasikan dan makeup yang dapat bertahan hingga 8 jam 

tergantung jenis kulit untuk selalu tampil fresh dan cantik tanpa takut luntur 

karena panas sinar matahari.  

  Desain yang telah dirancang oleh penulis bertujuan agar pesan semua 

Unique Selling Point Viva Queen Makeup Kit dapat tersampaikan dengan jelas 

melalui permainan warna yang memberi kesan fresh, cerah, ekonomis, serta 

lembut.  Tambahan motif desain pada background yang beragam mencirikan 

Indonesia yang akan diaplikasikan lewat desain promosi dengan menggunakan 

media sosial (Instagram), poster, majalah, dan x banner. Promosi dengan berbagai 

media dilakukan agar konsumen mengenal lebih jauh tentang produk Viva Queen 

Makeup Kit.  
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3.1.6. Analisis Kompetitor 

1. Wardah 

Wardah merupakan salah satu brand lama asli Indonesia yang menjual produk 

kecantikan. Wardah didirikan oleh Ibu Nurhayati Subakat. Di kediaman Ibu 

Nurhayati Subakat, yaitu di Jalan Swadharma Raya Kampung Baru no. 60 Jakarta 

Selatan, kosmetik Wardah dibesarkan hingga berpuluh-puluh tahun dan saat ini 

kosmetik Wardah telah terkenal dimana-mana dan digunakan oleh banyak wanita, 

baik wanita muda wanita karir, dan ibu rumah tangga. Produk Makeup Kit 

Wardah mempunyai varisi Make Up yang lengkap, serta kualitas yang sesuai 

dengan harga yang tergolong menengah keatas membuat Wardah menjadi pilihan 

bagi beberapa wanita. Wardah dikenal dengan “halal” yang ditunjukkan dengan 

iklan yang menggunakan model wanita berhijab. Promosi produk kecantikan 

Wardah tidak menggunakan tagline agar customer mengetahui produk Wardah, 

namun dengan menggunakan warna dan brand ambassador yang mencirikhaskan 

produ Wardah. 

2. Sariayu 

Sariayu yang merupakan merek bagian dari grup Martha Tilaar yang didirikan 

pada tahun 1977, hasil dari kerjasama dengan Theresia Harsini Setiady yang 

merupakan pendiri Kalbe Group, PT. Martina Berto. Pada awalnya, Sariayu 

memproduksi produk kecantikan dan jamu modern. Produk Makeup Kit Sariayu 

mempunyai varian tema yang lengkap dan packaging yang lebih eye catching dan 

juga menarik sesuai dengan harga menengah ke atas.  Setiap tahunnya, Sariayu 
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memproduksi tren warna yang berbeda-beda yang terinspirasi oleh Indonesia.  

Produk Sariayu dikenal dengan produk yang menggambarkan Indonesia dengan 

elemen yang ditampilkan di setiap produk seperti corak batik. Salah satu 

contohnya adalah seri Borneo yang terinspirasi dari warna budaya dan flora di 

Kalimantan. Dalam mempromosikan produknya, Sariayu berbeda dengan 

Wardah. Sariayu lebih memilih untuk menonjolkan produk yang dipromosikan 

dibandingkan dengan menonjolkan brand ambassador-nya sendiri.  

3.2. Metodologi Perancangan 

3.2.1. Data yang dibutuhkan  

Untuk melengkapi pembahasan, penulis memperoleh data yang bersumber dari: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari perusahaan 

berupa wawancara dengan bagian promosi terkait penjualan dan produk.  

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data 

sekunder bersumber dari penelitian berupa buku-buku, tesis, dan jurnal terkait 

dengan judul penelitian.  

 

3.2.2. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:  

1. Kertas, untuk mencatat informasi dari narasumber 

2. Laptop, untuk menyimpan data yang sudah dicari 

3. Handphone, untuk menghubungi narasumber dan merekam percakapan 
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4. Referensi dan buku, untuk mendapatkan data-data tambahan literasi 

Perancangan Media Promosi..., Tasha Suryanata, FSD UMN, 2018



62 

 

3.2.3. Skema Perancangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ide / gagasan 

Identifikasi masalah 

Rumusan masalah 

Pengumpulan Data 

Studi Literatur Studi Lapangan 

Analisis 

Konsep  

Alternatif 

Desain terpilih 

 

Pengembangan desain 

Final desain 
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3.2.4. Perancangan Desain  

1. Local Brand  

Sebuah merek yang dapat ditemukan dan dijual di wilayah geografis 

tertentu biasanya hanya dalam satu negara atau wilayah.  

• Viva Queen Makeup Kit yang merupakan merek asli Indonesia 

hanya dapat ditemukan atau dibeli hanya di Indonesia. 

2. Brand Awareness 

Kemampuan customer untuk mengenali suatu merek atau brand dan 

membantu customer untuk mengenali dan memahami kategori apa suatu 

produk atau jasa dari brand tersebut.  

3. Promosi 

Promosi merupakan salah satu bagian dari unsur-unsur pemasaran untuk 

menunjang keberhasilan suatu produk dapat terjual.  

4. Media Promosi 

Suatu strategi promosi sebagai media untuk menyampaikan suatu pesan 

yang ingin diberikan oleh suatu merek atau brand, biasanya berbentuk 

promosi produk atau jasa kepada customer. 

5. ATL, BTL, TTL 

Above The Line (ATL) 

Bentuk suatu komunikasi menggunakan media masa untuk dipublikasikan 

kepada khalayak luas, seperti internet, televisi, bioskop, dan lain-lain. 

Below The Line (BTL) 
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Bentuk suatu komunikasi menggunakan media tertentu yang bertujuan 

agar terfokus untuk disampaikan kepad khalayak tertentu, contohnya 

brosur, flyer, banner, poster, dll. 

Through The Line (TTL) 

Kombinasi antara ATL dan BTL untuk mengoptimalkan suatu pemasaran 

6. Periklanan 

Suatu kegiatan yang berbentuk promos untuk membujuk customer agar 

mengambil suatu tindakan yang biasanya dilakukan dengan cara 

menumbuhkan minat customer.  

7. Point of Sales Materials (POSM) 

Suatu materi promosi yang dipasang atau dilokasikan di Point of Sales 

agar menarik perhatian customer terhadap suatu produk baru atau promosi 

penawaran khusus.  

8. X banner  

Merupakan jenis banner yang berdiri dengan menggunakan 3 (tiga) kaki. 

• X banner akan ditempatkan di beauty class Viva Queen. 

9. Print Advertising 

Kegiatan promosi melalui iklan cetak yang berisi promosi produk atau jasa 

dengan menggunakan koran, tabloid, majalah, atau bulletin.  

10. Majalah 

Media terbitan berkala yang berisi artikel, gambar, review, ilustrasi, dll.  
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3.2.5. Perancangan Copywriting 

Menurut Nufransa Wira Sakti (kompas.com), terjadi penurunan daya beli, 

penutupan beberapa pusat perbelanjaan dan sepinya took-toko yang dahulu ramai 

dapat dianggap sebagai indikator suatu daya beli masyarakat yang menurun.  

 Viva Queen Makeup Kit hadir diantara banyak merek kosmetik di 

Indonesia dengan harga yang lebih murah diantara kompetitornya yaitu Rp 

100.000,00 – Rp 150.000,00 serta kualitasnya yang tergolong baik dengan daya 

tahan selama 8 jam (tergantung jenis kulit) dimana produk ini memang ditujukan 

kepada daerah iklim tropis. Mengingat harga yang terbilang ekonomis serta 

kualitas dan spesifikasi yang cocok untuk wanita Indonesia, menjadikan Viva 

Queen Makeup Kit dapat menjadi pilihan tepat konsumen wanita di Indonesia.  

 Berdasarkan hal ini, penulis melihat potensi dari Viva Queen Makeup Kit 

dalam mengoptimalkan penjualan produk dan membant brand awareness merek 

tersebut. Adapun cara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Desain untuk promosi di Instagram 

2. Desain untuk x banner  

3. Desain untuk majalah 

4. Desain untuk merchandise  

Dengan segmentation, targeting, dan positioning sebagai berikut: 

• Geografis  : Jakarta, Jawa Barat 

• Psikografis  : Wanita, usia 24-35 tahun, menengah ke bawah, Indonesia 

• Positioning  : Produk Viva Queen Makeup Kit cocok untuk wanita yang 

tinggal di daerah beriklim tropis.   
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