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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam merancang sebuah kampanye produk di butuhkan landasan yang 

melandasi perancangan tersebut. Penulis menggunakan metode pengumpulan data 

kualitatif dan kuantitatif sebagai data primer. Data kualitatif berupa hasil wawancara, 

observasi. Penulis melakukan wawancara dengan assistant brand manager dari 

Wardah. responden kuesioner online, dan dosen ahli terkait dengan promosi produk. 

Observasi lapangan dan eksisting dilakukan untuk mengetahui karakter kosumen dan 

produk kompetitor.  

3.1.1. Sejarah Singkat PT. Paragon Technology and Innovation (Wardah) 

Berawal dari PT. Paragon Technology and Innovation yang berdiri pada tanggal 28 

Februari 1985 dengan nama awal PT. Pusaka Tradisi Ibu (PTI). Perusahaan ini 

didirikan oleh pasangan suami istri Drs. H. Subakat Hadi, M.Sc dan Dra. Hj. 

Nurhayati Subakat, Apt. PTI pada awal berdirinya hanya memproduksi perawatan 

rambut dengan merk Ega yang dipasarkan ke salon-salon. Kemudian, PTI mulai 

memproduksi produk Putri yang sampai sekarang masih diproduksi. Sepanjang tahun 

1985-1990, PTI mengalami perkembangan pesat. Produknya mulai menyebar dan 

bersaing langsung dengan produk lama yang telah eksis. Survey CIC tahun 2002 

menyatakan bahwa Hair Tonic Putri merupakan hair tonic yang paling banyak 
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digunakan di Indonesia, sedangkan produk perawatan rambut PTI lainnya selalu 

masuk 10 besar. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pada Desember 1990, 

PT. Pusaka Tradisi Ibu mendirikan pabrik produksi di Kawasan Industri Cibodas 

Tangerang. Pendirian pabrik yang baru ini bertujuan untuk menambah kapasitas 

produksi yang terus meningkat. Kemudian pada tahun 1995, PTI mulai 

mengembangkan brand Wardah namun belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan 

rekanan manajemen yang kurang baik. PTI kembali mencoba mengembangkan 

Wardah pada tahun 1996 dengan tetap bekerja sama dengan agen dalam 

pemasarannya. Sejak saat itu, penjualannya mulai menanjak dan PTI memasuki pasar 

tata rias dekoratif. Namun, ketika krisis ekonomi tahun 1998, banyak perusahaan 

sejenis yang tutup. Daya beli masyarakat juga menurun sementara harga bahan baku 

naik sampai empat kali lipat. PTI segera mengambil reaksi cepat untuk menyikapi 

krisis tersebut di saat pesaing-pesaing lain tidak berproduksi. Setelah melewati masa 

krisis selama empat bulan, PTI justru mulai mengembangkan pasar. Pada tahun 1999-

2003, PTI mengalami perkembangan kedua. Penjualan brand Wardah pada masa 

tersebut melonjak pesat. Kemudian, PTI mulai memodernisasi perusahaan pada tahun 

2002-2003 dan pada tahun 2005, PTI sudah menerapkan Good Manufacturing 

Practice (GMP) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Sampai 

sekarang, di Indonesia baru terdapat 80 pabrik dari keseluruhan 760 pabrik yang 

sudah menerapkan CPKB. Selain itu, PTI juga menjadi percontohan pelaksanaan 

CPKB untuk industri kosmetik lainnya. PTI sampai dengan saat ini sudah memiliki 

26 Distribution Centre (DC) hampir di seluruh wilayah Indonesia dan juga telah 
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memiliki DC di Malaysia. PTI kemudian berganti nama menjadi PT. Paragon 

Technology and Innovation pada tahun 2011 hingga yang dikenal saat ini sebagai 

perusahaan produsen brand Wardah. 

Visi dan Misi PT. Paragon Technology and Innovation (Wardah) 

Tagline: “Inspiring Beauty” 

Visi: Menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di 

berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin.  

Misi:  

1. Mengembangkan karyawan yang kompeten dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang baik untuk mendukung tercapaianya kepuasan pelanggan. 

2. Secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas 

tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang 

baik. 

3. Mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. 

4. Terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru, dan berinovasi 

demi kepuasan pelanggan. 

5. Mengembangkan berbagai unit usaha secara lateral. 
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3.1.2. Wardah C-Defense Serum dan DD Cream 

Krim kecantikan, seperti halnya BB (Beauty Balm) dan CC (Color Correcting) 

Cream, merupakan salah satu terobosan produk kecantikan cerdas yang memberikan 

hasil sangat baik. Namun, disaat konsumen belum beranjak dari BB Cream, dan 

hanya terdapat beberapa brand kosmetik yang sudah mengeluarkan CC Cream, kini 

Wardah seakan mendahului dengan inovasi DD Cream-nya. DD Cream yang 

merupakan singkatan dari Daily Defense, menekankan pada kombinasi pencerah, 

tabir surya, dan antioksidan untuk kulit tampak lebih bercahaya. Tidak 

seperti jenis skincare atau makeup  counterar yang dipahami secara luas, ‘formulasi 

alfabetik’ DD setelah terdahulunya BB dan CC Cream,  pada dasarnya merupakan 

campuran antara pelembab dan foundation, serta bahan lainnya.   

Wardah C-Defense Serum dan DD Cream yang merupakan salah satu dari 

serangkaian produk Wardah di bawah PT. Paragon Technology and Innovation 

bersertifikasi halal dan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan 

LPPOM MUI. Wardah C-Defense Serum dan DD Cream merupakan serum dan krim 

kecantikan yang bersifat Dynamic Do-All Cream (DD Cream) dengan kandungan 

Vitamin C yang tinggi dan menekankan pada kombinasi pencerah, tabir surya, dan 

antioksidan untuk kulit tampak lebih bercahaya, serta Serum dengan Powerful 

antioxidant Hi-Grade Vitamin C untuk kulit muda, sehat, dan bersinar. Adapun 

komposisi / kandungan dari Wardah C-Defense Serum dan DD Cream antara lain 

Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Cyclopentasiloxane, 
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Dimethicone Crosspolymer, Caprylyl Methicone, Cyclomethicone, Isododecane, 

Disteardimonium, Hectorite, Propylene Carbonate, Polyglyceryl-4, Isotearate, Cetyl 

PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Hexyl Laurate, Stearic Acid, Silicon Dioxide (Silica), 

Titanium Dioxide, Dimethicone, C30-45, Alkyl Dimethicone, Triethylhexanoin, 

Polymethyl Methacrylate, Sodium Chloride, Cetyl Dimethicone, Ethylhexyl Palmitate, 

Niacinamide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Olivate, BHT, Allantoin, 

Ascorbyl Tetraisopalmitate, Tocopheryl Acetate, Trimethylsiloxysilicate, Disodium 

EDTA, Aluminum Hydroxide, Triethoxycaprylylsilane, Methicone, CI 77891, 

CI77492, CI77491, dan CI77499.  

Sedangkan untuk harga produk Wardah sendiri termasuk dalam kategori terjangkau. 

Kisaran harga untuk produk Wardah C-Defense Serum dan DD Cream yaitu ± Rp 

40.000,- untuk DD Cream dan ± Rp 80.000,- untuk Serum.  

Wardah C-Defense DD Cream dengan Hi-grade vitamin C, sebagaimana dinamainya, 

merupakan krim dengan tekstur lembut dan nyaman di kulit. Wardah C-Defense DD 

Cream yang disebut sebagai Dynamic Do-All Cream ini, memiliki 6 manfaat utama 

sebagai bagian dari campaign-nya, yaitu tinggi kandungan vitamin C, anti penuaan 

dini, mengurangi kerut serta garis halus, meratakan tone warna kulit, melindungi area 

sensitif pada wajah, dan memberikan coverage atau perlindungan dengan lapisan 

yang ringan dan natural. Selain itu, Wardah C-Defense DD Cream juga dilengkapi 

dengan vitamin B3 untuk membantu membuat kulit tampak lebih cerah, vitamin E 

sebagai antioksidan dan allantoin untuk membantu regenerasi alami kulit, serta SPF 
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30 untuk perlindungan optimal terhadap sinar UV. Wardah C-Defense DD Cream 

memiliki 2 pilihan shade, sama seperti BB-Creamnya, yaitu 01 light untuk tone kulit 

terang dan 02 natural untuk tone kulit medium hingga sawo matang.Selain Wardah 

C-Defense DD Cream, terdapat pula Wardah C-Defense Serum dengan Powerful 

antioxidant Hi-Grade Vitamin C untuk kulit muda, sehat, dan bersinar. Dibalik 

packaging-nya yang berbentuk tabung kecil berwarna kuning dan dilengkapi dengan 

pipet didalamnya untuk mengambil serum, Wardah C-Defense Serum memiliki 

kemampuan meresap ke lapisan kulit dengan optimal. Adapun 5 manfaat utamanya 

yaitu mengurangi proses pembentukan melanin pada kulit, membantu menangkal 

radikal bebas, membantu sintesis kolagen, memudarkan bekas luka pada wajah 

seperti jerawat, serta sebagai anti inflamasi. 

Gambar 3.1 Logo Wardah 

(sumber: www.wardahbeauty.com) 
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Penulis kemudian akan merumuskan produk ke dalam identity platform agar penulis 

dapat lebih memahami mengenai produk yang menjadi subjek utama dalam topik 

yang diangkat oleh penulis.  

Berikut merupakan identity platform dari Wardah C-Defense Serum dan DD Cream: 

Tabel 3.1 Identity Platform Wardah C-Defense Serum dan DD Cream 

Nama Produk Wardah C-Defense Serum dan DD Cream 

Lingkup Kategori 

Sebuah produk kecantikan bersifat Dynamic 

Do-All Cream (DD Cream) dengan kandungan 

Vitamin C yang tinggi dan menekankan pada 

kombinasi pencerah, tabir surya, dan 

antioksidan untuk kulit tampak lebih 

bercahaya, serta Serum dengan Powerful 

antioxidant Hi-Grade Vitamin C untuk kulit muda, 

sehat, dan bersinar. 

 

 

Manfaat Rasional dan 

Emosional 

 

• Rasional 

Wardah C-Defense Serum dan DD Cream 

bukan hanya menjual produk kecantikan untuk 

keuntungan semata, namun juga memberikan 

manfaat yang maksimal bagi kepuasan 

konsumennya. 
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Manfaat Rasional dan 

Emosional 

 

• Emosional 

Secara emosional, Wardah C-Defense Serum 

dan DD Cream memiliki fungsi lain yaitu 

menambah pengetahuan konsumen yang diberikan 

oleh beauty counselor di setiap counter / gerai 

Wardah tentang seputar kecantikan dan kosmetik, 

baik sebelum dan sesudah membeli produk Wardah, 

ataupun bagi konsumen yang hanya ingin bertanya-

tanya atau mencari informasi.  

Alasan Dipercaya 

Tidak hanya produk Wardah C-Defense 

Serum dan DD Cream, namun seluruh produk 

Wardah juga menggunakan konsep Halal sesuai 

dengan tagline-nya yaitu “Halal dari Awal”. Secara 

garis besar, arti dari Halal adalah kosmetik yang 

bahan bakunya halal, diproses tanpa kontaminasi 

bahan dari bagian tubuh hewan, seperti hewan babi 

yang dianggap non-halal dan bagian tubuh manusia, 

seperti plasenta dan keratin dari rambut manusia, 

serta tidak menggunakan bahan aditif yang 

berbahaya. Selain itu, produk Wardah juga 

disesuaikan untuk jenis kulit normal dan memiliki 

kandungan yang aman digunakan oleh ibu hamil. 
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Karakter 
Halal, aman, kandungan vitamin C tinggi, 

ringan pada kulit, hasil tahan lama, cocok untuk 

semua jenis kulit. 

Keunikan 

 

Keunikan Wardah secara umum terletak pada sebuah 

brand kosmetik lokal yang mengutamakan ke-halal-

an pada semua produknya. Secara khusus pada 

produk Wardah C-Defense Serum dan DD Cream, 

keunikan terlihat dalam hal khasiat Vitamin C setelah 

15 menit pemakaian yang membuat wajah terlihat 1 

tingkat lebih cerah dan tidak membuat wajah terlihat 

kusam akibat oksidasi, melainkan membuat wajah 

tetap berminyak dalam batas normal agar tidak 

terlihat kering. Sedangkan untuk jangka panjang 

sesuai dengan fungsi utama Vitamin C, Wardah C-

Defense Serum dan DD Cream akan secara signifikan 

mengurangi proses pembentukan melanin pada kulit, 

membantu sintesis kolagen, dan mencerahkan wajah, 

yang mana hal-hal tersebut telah diperoleh 

berdasarkan bukti nyata atau review dari pengguna 

Wardah C-Defense Serum dan DD Cream. 
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Esensi 

Wardah tidak hanya menawarkan produk 

kecantikan, namun juga bertindak sebagai penyebar 

pengetahuan seputar kecantikan dan kosmetik. Hal 

tersebut terlihat dari kebijakan Wardah yang 

mengharuskan adanya minimal 1 orang beauty 

counselor di setiap counter / gerainya yang bertindak 

sebagai konsultan, serta pengadaan beberapa event 

informatif yang berhubungan dengan kecantikan. 

 

3.2. Wawancara 

Penulis melakukan dua kali poreses wawancara yang berbeda dengan dua orang 

berbeda untuk menemukan pengetahuan mengenai Wadah C-Defense. Wawancara 

pertama penulis bertemu degan Adryana Putri selaku assiten brand manager dari 

Wardah. Penulis menanyakan mengenai produk Wardah C-Defense. Di dalam 

wawancara tersebut penulis menemukan highlight dari produk Wardah C-Defense 

tersebut. Penulis juga di jelaskan bagaimana cara Wardah menampilakn iklan. 

Yang kedua penulis melakukan wawancara dengan dokter specialis kulit bernama 

dokter Chairunisa. Penulis melakukan wawancara dan menanyakan tetang bebebrapa 

hal mengenai kulit wajah terutama kulit wanita. Penulis juga menanyakan mengenai 

fungsi penggunaan vitamin C pada wajah. Sebebrapa penting vitamin C dapat di 

gunakan untuk wajah dan penulis menanyakan apa efek smping dari penggunaan 

Vitamin C di wajah. Kemudian penulis juga menanyakan apa sajah biasanya keluhan 

Perancangan Promosi... Benedictus Christian Ivan, FSD UMN, 2016 



 
 

51 

wanita terhadap kulitnya. Dokter Chairunisa merupakan dokter di klini Bhesema, 

Dharmawangsa, Jakarta Selatan. 

 

3.3. Kuisioner 

Penulis melakukan pengambilan data kuantitatif melalui pembagian kuesioner untuk 

mendapatkan informasi dan data dari konsumen yang akan berguna dalam proses 

perancangan kampanye Wardah C-Defense. Kuesioner pertama ditujukan sebagai 

survei pendahuluan yang disebarkan secara online untuk mengetahui tanggapan 

responden terhadap ketakutan akan kondisi kulit wajah dan media sosial yang terkait 

dengan advertising. Responden yang terkumpul sebanyak 71 orang dengan jenis 

kelamin wanita dan rentang usia 20 – 34 tahun sebagai responden yang sadar akan 

kecantikan dan perlindungan pada wajah. Dari keseluruhan pertanyaan, beberapa 

diantaranya ternyata kurang mengakomodir data penelitian yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu, penulis hanya menyajikan jawaban responden dari pertanyaan yang 

relevan dengan tujuan diadakannya survei pendahuluan, yaitu sebagai data 

pendukung perancangan.        

Kemudian, kuesioner kedua juga disebarkan secara online kepada responden wanita 

pengguna kosmetik berusia 20 – 34 tahun untuk mengetahui tanggapan responden 

seputar Vitamin C. Total responden terkumpul dari kuesioner online kedua adalah 

sebanyak 166 responden.  
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3.3.1 Proses Distribusi Kuesioner 

Kuesioner pertama didistribusikan secara online kepada responden wanita dengan 

rentang usia 20 - 34 tahun, terutama kepada mereka yang sadar akan kecantikan dan 

perlindungan pada wajah.  Distribusi dilakukan pada tanggal 26 – 30 April 2016 

melalui akun media sosial pribadi penulis dan berhasil mendapatkan data valid dari 

71 responden.  

Adapun kuesioner pertama terdiri dari pertanyaan seputar kulit seperti mengenai 

penuaan diri, kulit kusam akibat radikal bebas, jerawat, bekas luka, warna kulit gelap, 

dan pori-pori besar, serta pertanyaan mengenai media yang paling sering diakses dan 

jenis iklan yang menarik. Kuesioner dapat diakses melalui link 

https://beneivan.typeform.com/to/KbsXv3 . 

Kuesioner kedua didistribusikan secara online kepada responden wanita dengan 

rentang usia 20 – 34 tahun dan secara khusus ditujukan kepada pengguna kosmetik.  

Distribusi online dilakukan pada tanggal 1 – 4 Mei 2016 melalui akun media sosial 

pribadi penulis dan berhasil mendapatkan data valid dari 166 responden.  

Kuesioner kedua terdiri dari pertanyaan mengenai rentang usia responden dan 

pertanyaan-pertanyaan seputar Vitamin C seperti mengenai manfaat vitamin C, 

pengetahuan responden akan kosmetik yang mengandung vitamin C, pengaplikasian 

vitamin C pada kulit, dan ketertarikan responden untuk membeli kosmetik yang 
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mengandung Vitamin C. Kuesioner dapat diakses melalui link 

https://beneivan.typeform.com/to/W2MVtA . 

 

3.3.2 Analisis Kuesioner 

Berikut merupakan analisis kuesioner pertama dengan 8 pertanyaan dari total 71 

responden yang didistribusikan secara online. Adapun range jawaban menggunakan 

skala 0 – 10, dimana 0 tidak takut dan 10 sangat takut.  
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Tabel dan Grafik 3.1 Penuaan Dini 

Pertanyaan: Penuaan dini akibat kulit kekurangan kolagen 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

0 0 0.0% 

1 0 1.0% 

2 1 2.9% 

3 0 0.00 % 

4 5 7.05 % 

5 11 15.5 % 

6 6 8.45 % 

7 10 14.02 % 

8 13 18.32 % 

9 14 19.74 % 

10 11 15.5 % 

Total 71 68.3% 

 

Ketika usia semakin bertambah, perubahan besar pada kulit akan semakin terlihat 

terutama bagi mereka yang kurang menjaga kesehatan kulit. Kehidupan penuh 

tekanan seperti sekarang ini, menjadikan penuaan kulit sebagai salah satu masalah 

yang harus diperhatikan banyak orang. Oleh karenanya, baik wanita maupun pria, 
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ketika mereka menginjak usia 30 tahun, mereka mulai menemukan tanda-tanda 

penuaan dini seperti kerutan pada kulit. Namun, tak jarang juga tanda-tanda penuaan 

dini mulai terlihat bagi mereka yang baru berusia 20 tahun. Berdasarkan data yang 

diperoleh, dapat dilihat bahwa mulai dari skala 7 hingga 10 menunjukkan terdapatnya 

persentase yang cukup tinggi yaitu sebesar 14.02%, 18.32%, 19.74%, dan 15.15%, 

maka dapat disimpulkan bahwa responden cukup takut dengan penuaan dini akibat 

kulit kekurangan kolagen.  
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Tabel dan Grafik 3.2 Kulit Kusam 

Pertanyaan: Kulit kusam yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan polusi udara 

(radikal bebas). 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

0 0 0.0% 

1 0 1.0% 

2 0 1.9% 

3 0 0.00 % 

4 0 0.00 % 

5 4 5.63 % 

6 7 9.86 % 

7 9 12.67 % 

8 22 31.00 % 

9 10 14.08 % 

10 19 26.76 % 

Total 71 68.3% 

 

Kulit manusia terdiri dari sel-sel mikroskopis yang amat kecil, yang kemudian 

membentuk dinding luar dan nukleus (sel inti) interior. Jika bagian luar kulit rusak, 

maka beberapa bagian dari gabungan sel tersebut akan terkuak. Radikal bebas 

contohnya, merupakan substansi yang terus menerus menerpa dinding-dinding sel 
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dan menyebabkan kerusakan oksidatif (disebabkan oleh proses oksidasi). Dalam 

beberapa kasus, kondisi ini juga dapat menyebabkan kanker yaitu jika radikal bebas 

dapat menembus DNA. Bahkan meskipun gagal menembus DNA, radikal bebas 

dapat menyebabkan kerusakan kulit serius seperti penuaan dini dan kulit kusam. 

Kemudian, kekurangan vitamin dan mineral seperti yang banyak terdapat pada buah 

dan sayuran juga dapat menjadi penyebab penuaan dini dan kulit kusam. Berdasarkan 

data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 31% dan 

26.76% terdapat pada skala 8 dan 10, maka dapat disimpulkan bahwa responden 

sangat takut dengan kulit kusam yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan polusi 

udara (radikal bebas).  
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Tabel dan Grafik 3.3 Jerawat 

Pertanyaan: Tumbuhnya jerawat di wajah sehingga mengganggu penampilan. 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

0 0 0.0% 

1 0 1.0% 

2 0 1.9% 

3 0 0.00 % 

4 2 2.80 % 

5 5 7.04 % 

6 7 9.86 % 

7 3 4.26 % 

8 11 15.50 % 

9 15 21.10 % 

10 28 39.44 % 

Total 71 68.3% 

 

Memasuki usia 20 tahun tentu banyak sekali ragam pekerjaan dan aktivitas yang 

dapat dilakukan dengan sangat baik, mulai dari bekerja, sekolah, kuliah, dan aktivitas 

lainnya. Penampilan untuk tampil sempurna tentunya menjadi pilihan yang sangat 

penting. Namun, timbulnya jerawat dapat menjadi masalah yang sangat serius. 

Jerawat merupakan salah satu masalah yang di alami oleh banyak orang karena 
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mudah tumbuh di area kulit yang berminyak. Dengan kondisi tersebut, jerawat yang 

timbul akan membuat penampilan kurang menarik bahkan terkadang sulit ditutupi 

atau disamarkan oleh make up. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa 

persentase tertinggi yaitu sebesar 21.10% dan 39.44% terdapat pada skala 9 dan 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa responden sangat takut dengan tumbuhnya jerawat di 

wajah sehingga dapat mengganggu penampilan.  

 

Tabel dan Grafik 3.4 Bekas Luka 

Pertanyaan: Bekas luka di wajah sulit dihilangkan. 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

0 0 0.0% 

1 0 1.0% 

2 0 1.9% 

4
6% 5

10% 6
3%

7
10%

8
11%

9
22%

10
38%

Bekas	Luka
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3 0 0.00 % 

4 4 5.64 % 

5 7 9.86 % 

6 2 2.82 % 

7 7 9.86 % 

8 8 11.27 % 

9 16 22.53 % 

10 27 38.02 % 

Total 71 68.3% 

Bagi sebagian besar orang yang memiliki bekas luka pada kulit tubuhnya mungkin 

merasakan ketidaknyaman, terutama bekas luka yang membekas pada bagian tubuh 

yang mudah terlihat seperti wajah. Bekas luka dapat ditimbulkan dari berbagai 

penyebab seperti bekas luka akibat luka bakar, luka membekas akibat cacar air yang 

dapat meninggalkan bekas noda hitam pada kulit, bekas jerawat pada wajah, bekas 

luka akibat terkena benda tajam, bekas luka akibat kecelakaan, bekas luka akibat 

suatu penyakit, dan lain-lain. Bekas luka yang tertinggal di bagian luar tubuh dan 

sulit untuk dihilangkan tentunya akan menimbulkan rasa tidak percaya diri. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa persentase tertinggi yaitu 

sebesar 22.53% dan 38.02% terdapat pada skala 9 dan 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa responden sangat takut dengan bekas luka di wajah yang sulit dihilangkan. 
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Tabel dan Garfik 3.5 Warna Kulit Gelap 

Pertanyaan: Warna kulit menjadi gelap. 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

0 0 0.0% 

1 0 1.0% 

2 0 1.9% 

3 1 1.42 % 

4 0 0.00 % 

5 7 9.86 % 

6 3 4.22 % 

7 9 12.68 % 

8 18 24.35 % 

0
0%
1
0%

4
0%

5
10% 6

4%

7
13%

8
24%

9
24%

10
24%

Warna	Kulit	Gelap
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9 16 23.53 % 

10 17 23.94 % 

Total 71 68.3% 

  

Perbedaan warna kulit pada manusia merupakan akibat adanya komposisi dan 

aktifitas yang berbeda pada sel-sel di bawah kulit. Warna kulit utamanya ditentukan 

oleh aktifitas sel melanosit. Sel melanosit terletak di bagian bagian dasar sel epidemis 

dimana fungsinya adalah menghasilkan pigmen melanin, yang menentukan warna 

kulit seseorang. Pada orang-orang dengan warna kulit yang lebih gelap, sel melanosit 

menghasilkan melanin dalam jumlah yang lebih banyak, melanosom (kantung 

melanin) mempunyai ukuran yang lebih besar sehingga dapat menyimpan melansit 

lebih banyak, dan mengalami penguraian lebih lama dibanding melanosit pada orang 

dengan warna kulit yang lebih terang. Namun, warna kulit dapat berubah, bukan pada 

warnanya, melainkan pada intensitas. Perubahan ini dapat terjadi secara keseluruhan 

atau pada area tertentu saja. Semakin tinggi intensitas melanosit, maka jumlah 

melanin lebih banyak, sehingga warna kulit akan menjadi lebih gelap. Berdasarkan 

data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 24.35%, 

23.53%, dan 23.94% terdapat pada skala 8, 9, dan 10, maka dapat disimpulkan bahwa 

responden sangat takut dengan warna kulit yang menjadi gelap. 
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Tabel dan Grafik 3.6 Pori-pori Besar 

Pertanyaan: Pori-pori besar dan membuat kulit wajah terlihat kasar. 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

0 0 0.0% 

1 0 1.0% 

2 0 1.9% 

3 0 0.00 % 

4 3 4.22 % 

5 11 15.5 % 

6 7 9.86 % 

7 6 8.45 % 

8 25 35.21 % 

9 8 11.26 % 

10 11 15.5 % 

Total 71 68.3% 
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Semua orang, khususnya wanita, pasti menginginkan wajah cantik dan terlihat awet 

muda. Namun, banyak ditemukan wanita yang mempunyai pori-pori besar sehingga 

membuat wajah terlihat kasar, lebih tua, dan menjadi kurang percaya diri. Banyak 

cara ditempuh untuk mengecilkan pori-pori wajah. Mulai dari menutupinya dengan 

riasan tebal hingga berobat ke klinik kecantikan. Berdasarkan data yang diperoleh, 

dapat dilihat bahwa persentase tertinggi yaitu sebesar 35.21% terdapat pada skala 8, 

maka dapat disimpulkan bahwa responden cukup takut dengan pori-pori besar dan 

membuat kulit wajah terlihat kasar, namun bukan merupakan ketakutan terbesar jika 

dibandingkan dengan masalah kulit wajah lainnya. 

 

 

 

4
4.22%

5
15.50%

6
9.86%

7
8.45%

8
35.21%

9
11.26%

10
15.50%

Pori-Pori	Besar
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Tabel dan grafik 3.7 Penggunaan Media 

Pertanyaan: Media apa yang paling sering Anda gunakan selama 24 jam terakhir? 

Skala Jumlah 
Responden Persentase 

Smartphone 67 64.4% 

Website 3 2.9% 

Majalah 1 1.0% 

Koran 0 0.00 % 

Radio 0 0.00 % 

Televisi 0 0.00 % 

Other 0 0.00 % 

Total 71 68.3% 

 

 

Smartphone
94%

Website
4%

Majalah
2%

Koran
0%

Radio
0%

Televisi
0%

Other
0%

Penggunaan	Media
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Kemudian, beralih kepada kuesioner kedua dan berikut merupakan analisis 

kuesioner kedua dengan 7 pertanyaan dari total 166 responden yang didistribusikan 

secara online. 

Tabel dan Grafik 3.9 Usia 

Pertanyaan: Berapakah usia Anda? 

Usia Jumlah 
Responden Persentase 

20 - 24 tahun 147 141.3% 

25 - 29 tahun 14 13.5% 

30 - 34 tahun 5 4.8% 

Total 166 159.6% 
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Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa responden kuesioner 

kedua sebanyak 88.55% (147 orang) berusia diantara 20-24 tahun, kemudian 

sebanyak 8.44% (14 orang) berusia diantara 25-29 tahun, dan sebanyak 3.01% (5 

orang) berusia diantara 30-34 tahun. 

Tabel dan Grafik 3.10 Manfaat Vitamin C 

Pertanyaan: Apakah Anda mengetahui bahwa Vitamin C bermanfaat untuk 

kulit? 

Jawaban Jumlah 
Responden Persentase 

Ya 160 153.8% 

Tidak 6 5.8% 

Total 166 159.6% 

 

20	- 24	
tahun
88.55%

25	- 29	
tahun
8.44%

30	- 34	
tahun
3.01%

USIA
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Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sebanyak 96.00% atau 16 orang 

responden mengetahui bahwa Vitamin C bermanfaat bagi kulit, sedangkan sebanyak 

4.00% atau 6 orang responden tidak mengetahui bahwa Vitamin C bermanfaat bagi 

kulit.  

 

 

 

 

 

 

 

Ya
96%

Tidak
4%

Manfaat	Vitamin	C
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Tabel dan Grafik 3.11 Fungsi Vitamin C 

Fungsi Vitamin 
C 

Jumlah 
Responden Persentase 

Mencerahkan kulit 118 113.5% 

Antioksidan 
(menangkal radikal 

bebas) 
111 

106.7% 

Memperbaiki tekstur 
kulit / menghaluskan 

kulit 
69 

66.3% 

Mencegah dan 
mengurangi kerutan / 

wrinkle pada kulit 
45 

27.00 % 

Mengobati jerawat / 
acne 44 27.00 % 

 

Meningkatkan produksi 
kolagen pada kulit 

 
39 

 

23.00 % 

Mempercepat 
penyembuhan luka 32 19.00 % 

Total 458 440.4% 

 

Pertanyaan: Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang bermanfaat untuk kulit. 

Vitamin C merupakan jenis vitamin yang tidak dapat di dihasilkan oleh tubuh, tetapi 

dapat diperoleh dari luar. (makanan, suplemen, skin care, dan lain-lain).  
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Tahukan Anda fungsi Vitamin C untuk kulit itu apa saja? *)Jawaban dapat lebih dari 1 

 

Vitamin C merupakan salah satu vitamin yang bermanfaat untuk kulit. Vitamin C 

merupakan jenis vitamin yang tidak dapat di dihasilkan oleh tubuh, tetapi dapat 

diperoleh dari luar seperti melalui makanan, suplemen, skin care, dan lain-lain. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa lebih banyak responden yang 

mengetahui fungsi Vitamin C untuk mencerahkan kulit, antioksidan (menangkal 

radikal bebas), dan memperbaiki tekstur kulit / menghaluskan kulit, sedangkan hanya 

sedikit responden yang mengetahui fungsi Vitamin C untuk mencegah dan 

mengurangi kerutan / wrinkle pada kulit, mengobati jerawat / acne, meningkatkan 

produksi kolagen pada kulit, dan mempercepat penyembuhan luka. 

 

26%
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Tabel dan Grafik 3.12 Kosmetik Mengandung Vitamin C 

Pertanyaan: Apakah Anda mengetahui bahwa dalam beberapa jenis kosmetik 

mengandung Vitamin c? 

Jawaban Jumlah 
Responden Persentase 

Ya 104 100.0% 

Tidak 62 59.6% 

Total 166 159.6% 

 

 

 

Manfaat terbesar vitamin C pada kesehatan kulit adalah kemampuannya dalam 

membantu pembentukan kolagen. Vitamin C mengandung asam askorbat yang 

merupakan kunci utama untuk memproduksi kolagen sebagai protein untuk membuat 

kulit tetap sehat.  Kolagen bersama dengan elastin akan menjaga kulit tetap sehat, 

Ya
63%

Tidak
37%

Kosmetik	Mengandung	Vitamin	C
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dimana kolagen menghasilkan kekenyalan dan kekuatan kulit, sementara elastin 

menghasilkan kelenturan. Saat tubuh kekurangan Vitamin C, kulit pun tampak lebih 

kering dan kasar. Selain itu, Vitamin C juga menjadi sumber antioksidan yang 

menetralkan radikal bebas di kulit dan bermanfaat untuk mencerahkan kulit. 

Mengingat manfaat Vitamin C yang begitu besar bagi kecantikan kulit, produsen 

kosmetik pun berlomba-lomba membuat produk dengan  berbahan Vitamin C. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sebanyak 63.00% responden 

mengetahui bahwa dalam beberapa jenis kosmetik mengandung Vitamin C, 

sedangkan sebanyak 37.00% responden tidak mengetahui bahwa dalam beberapa 

jenis kosmetik mengandung Vitamin C. 

 

 Tabel dan Grafik 3.13 Pengaplikasian Vitamin C pada kulit 

Pertanyaan: Pernahkah anda mengaplikasikan Vitamin C pada kulit anda? 

Jawaban Jumlah Responden Persentase 

Ya 93 89.4% 

Tidak 73 70.2% 

Total 166 159.6% 
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Berbagai produk kosmetik berbahan Vitamin C saat ini dapat ditemukan dalam 

bentuk oles seperti krim wajah dan serum atau konsentrat. Krim wajah berbentuk oles 

terbukti efektif menghantarkan zat-zat aktif dalam produk kosmetik masuk ke dalam 

kulit dan memiliki efek signifikan memperbaiki kerusakan kulit akibat sinar matahari. 

Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, konsumen dapat memilih 

serum atau konsentrat dengan bahan aktif lebih tinggi dibandingkan dengan terapi 

topikal lain seperti krim atau pasta. Karena bahan aktifnya tinggi, hasilnya pun lebih 

cepat terlihat. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa sebanyak 56.00% 

responden pernah mengaplikasikan Vitamin C pada kulit, sedangkan sebanyak 

44.00% responden tidak pernah mengaplikasikan Vitamin C pada kulit. 

 

 

Ya
56%

Tidak
44%

Pengaplikasian	Vitamin	C	pada	kulit
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Tabel dan Grafik 3.14 Keberanian mencoba kosmetik dengan Vitamin C 

Pertanyaan: Apakah Anda berani mencoba produk kosmetik dengan kandungan 

Vitamin C? 

Jawaban Jumlah Jawaban Persentase 

Ya 152 76.4% 

Tidak 14 7.0% 

Total 166 100.00 % 

 

 

 

Setelah responden mengetahui beberapa manfaat Vitamin C dan terdapat beberapa 

kosmetik yang mengandung Vitamin C, sebanyak 92.00% responden berani mencoba 

produk kosmetik dengan kandungan vitamin C, sedangkan sebanyak 8.00% 

responden tidak berani mencoba produk kosmetik dengan kandungan Vitamin C. 

Ya
86%

Tidak
14%

Keberanian	mencoba	kosmetik	
dengan	Vitamin	C
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Tabel dan Grafik 3.15 Ketertarikan membeli kosmetik dengan Vitamin C  

Pertanyaan: Apakah Anda tertarik untuk membeli jika terdapat produk kosmetik 

dengan Vitamin C yang kaya akan manfaat untuk kulit Anda? 

Jawaban Jumlah 
Responden Persentase 

Ya 152 146.2% 

Tidak 14 13.5% 

Total 104 100.0% 

 

 

Setelah responden mengetahui beberapa manfaat Vitamin C, sebanyak 92.00% 

responden tertarik untuk membeli jika terdapat produk kosmetik dengan Vitamin C, 

sedangkan sebanyak 8.00% responden tidak tertarik untuk membeli jika terdapat 

produk kosmetik dengan Vitamin C yang kaya akan manfaat untuk kulit.   

Ya
92%

Tidak
8%
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kosmetik	dengan	Vitamin	C
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3.3.3 Kesimpulan Kuesioner 

Berdasarkan kuesioner pertama yang disebarkan secara online pada tanggal 26 – 30 

April 2016, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden takut terhadap berbagai 

masalah pada kulit wajah seperti penuaan dini akibat kulit kekurangan kolagen, kulit 

kusam yang disebabkan oleh kekurangan vitamin dan polusi udara (radikal bebas), 

tumbuhnya jerawat di wajah sehingga mengganggu penampilan, bekas luka di wajah 

sulit dihilangkan, warna kulit menjadi gelap, dan pori-pori besar yang membuat kulit 

wajah terlihat kasar. Hal ini berarti responden sadar akan kebersihan dan keindahan 

kulit wajah yang dapat mempengaruhi penampilannya, namun tidak memiliki 

informasi yang cukup seputar hal pencegahan dan pengobatan yang tepat terhadap 

berbagai masalah pada kulit wajah tersebut.   Dari data kuesioner pertama, penulis 

juga mendapatkan informasi tentang media komunikasi yang paling sering digunakan 

oleh responden, serta iklan mana yang menurut responden lebih menarik guna 

menjadi pertimbangan dalam membuat iklan Wardah C-Defense yang paling tepat. 

Kemudian, berdasarkan kuesioner kedua yang disebarkan secara online pada tanggal 

1 – 4 Mei 2016, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden kedua sebanyak 

88.55% (147 orang) berusia diantara 20-24 tahun, kemudian sebanyak 8.44% (14 

orang) berusia diantara 25-29 tahun, dan sebanyak 3.01% (5 orang) berusia diantara 

30-34 tahun. Penulis juga mendapatkan informasi seputar pengetahuan responden 

terhadap manfaat Vitamin C, pengetahuan responden akan beberapa kosmetik dengan 
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kandungan Vitamin C, keberanian serta ketertarikan responden untuk mencoba 

kosmetik dengan kandungan Vitamin C. 

Usia tidak lagi menjadi alasan dalam munculnya berbagai masalah pada kulit, 

khususnya kulit wajah. Wanita usia muda cenderung mulai khawatir dengan kondisi 

kulit wajahnya. Setelah responden mengetahui informasi tentang berbagai manfaat 

Vitamin C melalui kuesioner yang penulis telah sebarkan, penulis melihat responden 

menjadi lebih tertarik untuk mencoba bahkan membeli produk kosmetik dengan 

kandungan Vitamin C. 

Tentu produk kosmetik tersebut harus didukung dengan iklan yang menarik dan iklan 

visual dianggap lebih mudah ditangkap dan diingat oleh responden, seperti contohnya 

iklan di eskalator (ambient media) dan penggunaan billboard. Bentuk dan warna pada 

identitas visual juga sangat berperan dalam menciptakan brand awareness. 

Contohnya adalah penggunaan warna orange ketika menyangkut kata ‘Vitamin C’ 

dimana berhubungan dengan buah jeruk berwarna orange yang kaya akan Vitamin C.     

3.4  Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui karakteristik konsumen wwardah dan 

juga pengamatan kompetitor. Observasi dilakukan mulai tanggal 10 – 16 April 2012, 

dimulai dengan observasi eksisting pada beberapa produk sejenis. Kemudian penulis 

juga melakukan observasi lapangan terdahap beberapa pusat belaja di Jakarta pada 

waktu istirahat kantor dan akhir pekan. Hasil dari observasi akan berkontribusi 
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sebagai data pendukung dalam menyusun konsep perancangan kampanye produk dari 

Wardah C-Defense.  

3.4.1 Observasi Eksisting 

Observasi eksisting yang dilakukan penulis adalah melalui observasi yang 

membahas positioning tiga kompetitor dari Wardah C-Defense Serum dan DD 

Cream. Hal tersebut dilakukan untuk membantu menemukan value yang nantinya 

akan dikomunikasikan kembali kepada konsumen. Penulis juga akan memberikan 

analisis singkat mengenai identitas visual yang digunakan oleh para kompetitor. 

Berikut ini merupakan tabel obervasi eksisting identitas visual kompetitor dari 

Wardah C-Defense Serum dan DD Cream: 

Tabel 3.15 Observasi Eksisting Identitas Visual Kompetitor Wardah C-Defense 

Serum dan DD Cream    

Brand Produk Tagline 

 

Vitamin C Skin Boost 
(Serum) dan Vitamin C 
Daily Moisturiser SPF30 
(Cream) 

 

 

Perancangan Promosi... Benedictus Christian Ivan, FSD UMN, 2016 



 
 

79 

 Garnier Light Complete 
White Speed Multi 

Action Whitening Serum 
Cream Extra UV 

Protection (Cream) dan 
Garnier Light Complete 

White Speed Super 
Essence (Serum) 

 

“Sayangi 

Dirimu” 

 

Berikut ini merupakan penjelasan lengkap dari tabel di atas: 

1. The Body Shop Vitamin C Skin Boost (Serum) dan Vitamin C Daily 

Moisturiser SPF30 (Cream)  

The Body Shop Vitamin C Skin Boost (Serum) dan Vitamin C Daily 

Moisturiser SPF30 (Cream) keduanya berbahan utama buah Camu Camu 

Berry dari Amazon (Amazonian Camu Camu Berries) yang terbukti memiliki 

kadar Vitamin C lebih tinggi daripada buah jeruk.  

Dalam produk obat-obatan, Camu camu berfungsi sebagai astringent yang 

baik, antioksidan, anti-inflamasi, analgesik, antivirus, agen emolien dan 

nutrisi. Sedangkan dalam produk kosmetik, ekstrak camu camu mengandung 

asam galat yang digunakan sebagai bahan utama dari whitening agent 

(pemutih kulit) dan juga berfungsi sebagai kolagenase inhibitor, inhibitor 

hialuronidase, atau agen anti-penuaan. Selain itu, The Body Shop Vitamin C 

Skin Boost (Serum) dan Vitamin C Daily Moisturiser SPF30 (Cream) juga 

mengandung Brazil Nut Oil yaitu minyak dari kacang Brasil  yang 
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mengandung asam alpha terutama linoleat dan oleat yang terkandung dalam 

vitamin A , E, dan protein. Minyak kacang Brasil dalam krim kulit memiliki 

manfaat sebagai antioksidan untuk membantu mencegah kekeringan dan 

membuat kulit lembut, halus dan terhidrasi. Kedua produk The Body Shop 

tersebut juga memiliki aroma citrus yang menyegarkan. Aroma segar ini 

mampu membangkitkan semangat penggunanya saat mengaplikasikannya. 

The Body Shop Vitamin C Skin Boost sendiri merupakan serum berbentuk gel 

ringan dengan kandungan vitamin C dan mineral glowing particles yang 

efektif dalam mencerahkan, melembutkan dan menyegarkan kulit secara 

alami. The Body Shop Vitamin C Skin Boost di klaim sebagai smart product 

karena dapat berfungsi sebagai skin care sekaligus juga sebagai makeup 

seperti primer. 

Kemudian untuk produk The Body Shop Vitamin C Daily Moisturiser SPF3 

merupakan pelembab wajah dengan tekstur lotion yang ringan dan mudah 

meresap, serta sangat disarankan untuk digunakan oleh konsumen yang lebih 

sering berkegiatan di luar ruangan karena kandungan SPF 30 yang baik untuk 

menangkal radikal bebas dan sinar UV. 

2. Garnier Light Complete White Speed Multi Action Whitening Serum Cream 

Extra UV Protection (Cream) dan Garnier Light Complete White Speed Super 

Essence (Serum)  
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Garnier mungkin merupakan sebuah brand dengan brand awareness yang 

lebih tinggi dan lebih dikenal masyarakat Indonesia dibandingkan dengan 

Opra dan Foxbrim. Kelebihan produk Garnier sendiri adalah tidak hanya 

produk Garnier untuk jenis Light Complete White Speed Series ini saja, 

namun semua produk Garnier ternyata terbuat dari pure lemon essence, yakni 

campuran sari lemon asli dan Vitamin C yang berfungsi mengangkat sel kulit 

mati dan membuat kulit bercahaya. Garnier Light Complete White Speed 

Multi-Action Whitening Serum Cream Extra UV Protection yang 

mengandung sari lemon asli, Salicylid Acid Derivative, dan UV-A / UV-B 

Filters, merupakan krim wajah yang melembapkan dan 19x lebih melindungi 

wajah dari sinar matahari, serta membantu mengurangi kekusaman dan bintik 

hitam pada wajah. Krim wajah ini diformulasikan khusus agar mudah 

menyerap hingga kedalam lapisan kulit sehingga dapat bekerja dengan cepat. 

Sedangkan Garnier Light Complete White Speed Super Essence merupakan 

pelembap wajah berbentuk serum yang dapat menyamarkan noda hitam, 

membuat wajah lebih putih cerah hingga 3 tingkat dengan cepat dan bebas 

kilap seharian, serta mengandung Proven Active yang dapat mengurangi 

melanin penyebab penggelapan kulit. Untuk Super Essence itu sendiri 

merupakan serum pencerah pertama dari Garnier yang memiliki kadar White 

Speed dan Vitamin C tertinggi dari rangkaian Garnier Light Complete 

lainnya. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau seperti Wardah yaitu ±Rp 

30.000,- untuk masing-masing serum dan krim wajah. 
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      Tabel 3.17 Analisis SWOT Wardah C-Defense Serum dan DD Cream    

Strength Weakness 

Wardah merupakan brand lokal 
yang secara umum sangat 
mengedepankan prinsip kosmetik halal 
dan telah mendapat sertifikat halal dari 
MUI.  Sedangkan secara khusus pada 
Wardah C-Defense Serum dan DD 
Cream, keunggulan terletak pada 
komposisinya yang lebih lengkap 
daripada pelembab biasa dan aman 
digunakan oleh ibu hamil. Mengandung 
banyak vitamin, seperti Vitamin C 
untuk antioksidan, Vitamin B3 untuk 
mencerahkan kulit, Vitamin E untuk 
membuat kulit lebih elastis, serta 
mengandung SPF 30 sebagai pelindung 
paparan matahari dan bahaya sinar UV.  
Tekstur krim-nya pun ringan, tidak 
terlalu kental dan tidak terlalu cair, 
mudah dibaur menggunakan brush, 
sponge, bahkan dengan jari, 
serta teksturnya tidak seberat 
foundation yang terkadang memberikan 
efek "retak" di kulit. Melembabkan 
kulit wajah yang kering, namun tidak 
membuat wajah terlalu berminyak. 
Selain itu, krim dan serum tidak 
memiliki wewangian yang mencolok, 
serta kemasan yang terkesan travel 
friendly dengan bentuk tube ber-netto 
20ml dan tutupnya yang berbentuk flip-
top sehingga lebih praktis. Harga yang 
ditawarkan pun cukup terjangkau 
berkisar mulai dari Rp 40.000,-. 

Berdasarkan berbagai sumber review 

dari penggunaan Wardah C-Defense 

Serum dan DD Cream, hasil 

menunjukkan bahwa krim cukup baik 

meratakan warna kulit, namun tidak 

memberikan cover sebaik foundation. 

Selain itu, Wardah C-Defense Serum 

dan DD Cream hanya  mengandung 

SPF yang memberikan proteksi dari 

UV-B, yang biasanya menyebabkan 

efek terbakar pada kulit (sunburn), 

sedangkan tidak mengandung PA yaitu 

Protection Grade of UV-A atau tingkat 

perlindungan terhadap sinar UV-A, 

yang mana efek terburuknya dapat 

menyebabkan kerusakan pada DNA 

dan meningkatkan resiko kanker kulit. 

Kemudian, pilihan shade untuk Wardah 

C-Defense DD Cream hanya terdapat 2 

macam, yaitu Natural dan Light, 

sedangkan tidak terdapat pilihan untuk 

shade yang lebih gelap seperti Dark. 
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Opportunity Threat 

Tingginya angka kebutuhan akan 
kosmetik yang baik namun tetap 
terjangkau memposisikan Wardah 
sebagai salah satu produsen kosmetik 
lokal yang dapat bersaing dengan brand 
kosmetik lain, bahkan dengan brand 
internasional. Wardah juga merupakan 
salah satu pelopor utama yang 
memproduksi DD Cream dan Serum 
dengan C-Defense yang dikenal dengan 
produknya yaitu Wardah C-Defense 
Serum dan DD Cream. Selain itu, 
Wardah juga memiliki campaign yang 
dapat menjadikannya peluang baik 
dalam masyarakat. Adapun campaign 
tersebut berhubungan dengan Beauty 
Concept-nya yaitu: 
- Pure & Safe , Wardah diproduksi dari 
bahan berkualitas dan terbukti aman 
serta halal, 
 
- Beauty Expert ,  
Wardah diformulasikan oleh para ahli 
farmasi dan kecantikan yang 
menghadirkan produk berkualitas 
dengan inovasi terkini, 
 
- Inspiring Beauty ,  
Kosmetik tidak hanya untuk tubuh 
namun juga untuk jiwa. Wardah 
mendorong setiap wanita untuk 
senantiasa percaya diri dan peduli 
terhadap sesama yang dikenal sebagai 
“kecantikan yang menginspirasi”. 

  

Tingkat persaingan bisnis 

kosmetik baik brand lokal maupun 

brand internasional, mengharuskan 

Wardah untuk terus giat melakukan 

inovasi. Saat ini, banyak brand 

internasional yang memproduksi 

kosmetik dengan menyesuaikan antara 

komposisi / kandungan dan khasiatnya 

dengan kondisi kulit negara targetnya, 

seperti adanya penyesuaian produk 

untuk negara tropis dan negara musim 

dingin.  Kemudian, munculnya brand 

lain yang menawarkan produk dengan 

harga terjangkau sama seperti Wardah. 

Hal tersebut tentu dapat menjadi 

ancaman bagi Wardah yang dapat 

menggesernya sebagai brand lokal di 

Indonesia.  Selain itu, produk kosmetik 

cenderung mudah ditiru sehingga 

banyaknya bermunculan brand baru 

ataupun produk DD Cream dan Serum 

dari brand lain, bahkan dengan 

kandungan Vitamin C yang tinggi 

pula, dapat menjadi kompetitor bagi 

Wardah. 
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Dari Tabel 3.17 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pada Strength / kekuatan 

produk dapat menjadikan Wardah C-Defense Serum dan DD Cream lebih unggul 

dibandingan para kompetitornya. Kemungkinan adanya Opportunities / kesempatan 

bagi Wardah untuk dapat berkembang dan berinovasi juga masih terbuka lebar. 

Kemudian, terlepas dari Weakness / kelemahan dan Threat / ancaman yang 

dimilikinya. 

3.4.2 Observasi Lapangan 

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui lokasi beberapa counter Wardah dan 

karakteristik dari pengunjungnya. Observasi dilakukan pada jam istirahat kantor dan 

pada akhir pekan di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Dari observasi lapangan 

yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa rata-rata counter / gerai Wardah 

terdapat di dalam toko retail / eceran besar seperti Carrefour, Lotte Mart, Farmers 

Market, Giant, Diamond, Hypermart, kemudian di beberapa department store seperti 

Matahari, Centro, Star, Ramayana, serta di toko farmasi seperti Watson dan Century. 

Salah satu kebijakan Wardah adalah mengharuskan adanya minimal 1 orang beauty 

counselor di setiap counter / gerainya. Adapun tugas dari beauty counselor yaitu 

membantu konsumen dalam konsultasi dan memilih kosmetik Wardah yang tepat. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis menemukan bahwa hampir semua 

produk Wardah, terutama Wardah C-Defense Serum dan DD Cream, selalu tersedia 

di seluruh counter / gerainya. Kemudian, rata-rata minimal kedatangan konsumen 
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adalah 2 orang per hari di setiap counter Wardah. Konsumen Wardah yang datang 

tidak hanya sekedar menginginkan kosmetik kecantikan, namun juga menginginkan 

pengetahuan seputar kecantikan hingga kosmetik yang halal, aman, serta sesuai untuk 

digunakan melihat dari kondisi dan kendala kulit wajah masing-masing konsumen. 

Hal tersebut terbukti dari bagaimana konsumen berbincang dengan beauty counselor 

yang ada di setiap counter Wardah dimana konsumen terlihat lebih banyak bertanya 

tentang produk-produk Wardah itu sendiri. Interaksi antara beauty counselor yang 

ramah dengan konsumen tentu menciptakan suasana bersahabat dan informatif yang 

membuat konsumen puas dengan penjelasan produk oleh beauty counselor tersebut, 

serta membuat konsumen tertarik untuk menggunakan produk Wardah. Selain itu, 

penulis juga melihat banyak konsumen yang mengincar dan tertarik dengan produk 

Wardah C-Defense Serum dan DD Cream karena merupakan salah satu produk baru 

Wardah dengan kandungan lengkap dan memberikan hasil yang signifikan. 
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