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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan industri kosmetik di Indonesia yang telah dipenuhi dengan brand 

kosmetik lokal seperti Wardah dan Sari Ayu semakin diperketat dengan masuknya 

brand internasional seperti MAC dan Make Up For Ever. Industri kosmetik yang 

semakin kompetitif menuntut sebuah brand memiliki strategi promosi yang kreatif, 

tepat sasaran, dan intens. 

Sesuai dengan keterangan yang terdapat pada Katalog Produk Mustika 

Ratu, Moor’s Professional Make Up (selanjutnya akan disebut Moor’s) adalah 

salah satu brand dari PT. Mustika Ratu, Tbk yang berdiri pada tahun 2010 di  

Ciracas, Jakarta Timur. Moor’s adalah produsen penyedia alat kosmetik profesional 

berbahan dasar green tea extract dan Amyhope Lauroyl Lysine yaitu formula yang 

membuat kulit tampak lebih lembut serta mengatasi tanda-tanda penuaan seperti 

kerutan halus di wajah serta memperlambat proses penuaan pada kulit. Seperti 

halnya  produsen kosmetik lainnya,  Moor’s  juga  mengeluarkan produk  lengkap  

untuk  kosmetik. Moor’s membagi kriteria kosmetiknya menjadi dua bagian, yaitu 

basic make up dan decorative make up. Basic Make Up terdiri dari make up base; 

foundation;  concealer; inner blush on; anti shine powder; shading & highlight; 

dan powder. Sedangkan pada Decorative Make Up terdiri dari pemulas mata 

(eyeshadow); correction pen; blush on; lipstick; lipgloss; eyeliner; face & body 

shimmer; pidi (bride’s make up); dan eyebrow pencil. 
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Setelah melakukan survey kepada 104 responden wanita yang mayoritas 

95.5% berumur 18 – 25 tahun, sebanyak 60.6% tidak mengetahui brand Moor’s. 

Sebanyak 39.4% wanita yang mengetahui Moor’s mengaku mengetahui brand 

tersebut dari teman, televisi, serta tabloid edisi lama. Banyak yang belum memakai 

produk ini karena mereka tidak tahu keberadaan kosmetik ini. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Mustika Ratu 

Factory/Sales Center, Ciracas, Jakarta Timur dengan Ibu Atina Marthadilla, selaku 

Product Manager Moor’s Professional Make Up yang dilakukan tanggal tanggal 

15 Maret 2017, beliau mengatakan bahwa produk Moor’s selama lima tahun 

belakangan telah mengalami penurunan penjualan, yang paling pesat penurunannya 

adalah di tahun 2016, yang mengalami penurunan sebesar 30%. Walau pun begitu, 

upaya yang tetap dilakukan untuk menjaga eksistensinya hanya digunakan sebagai 

produk tata rias di beberapa stasiun TV dan menjadi official make-up partner untuk 

ajang kecantikan Puteri Indonesia, Ibu Atina sendiri mengakui kurangnya 

awareness dari masyarakat tentang produk kosmetik Moor’s sendiri. Menurut 

Keller (2013) dalam teorinya mengemukakan bahwa media promosi atau 

advertising dapat meningkatkan awareness terhadap sebuah brand serta dapat 

membangun sebuah pengetahuan audiens terhadap suatu brand (hlm. 217-219). 

Maka dari itu Penulis ingin melakukan perancangan promosi untuk 

Moor’s Professional Make Up untuk meningkatan tingkat penjualan. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi perancangan promosi Moor’s Professional Make Up? 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan Tugas Akhir ini dibatasi oleh: 

1. Segmentasi 

a) Demografis: 

§ Jenis kelamin: Wanita 

§ Ekonomi: B+- A 

§ Usia: 25 – 40 tahun 

b) Geografis: Urban dan sub urban, yaitu kota-kota besar di 

Indonesia. 

c) Psikografis: 

§ Gaya hidup: perkotaan 

§ Aktivitas: kerja kantoran dan punya kesibukan luar rumah 

§ Ketertarikan: beauty enthusiast 

2. Target 

Target utama Tugas Akhir ini adalah wanita pencinta kosmetik yang suka 

eksplorasi dengan produk kosmetik baru, pecinta make up, dan wanita 

karier dengan aktivitas padatnya. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Mengetahui bagaimana proses yang diterapkan Moor’s Professional Make Up 

dalam segi promosi dan cara penyampaian produk kepada konsumen. 

 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 

1. Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran bagi 

penulis serta untuk menyusun suatu Tugas Akhir yang merupakan salah 

satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I Desain 

Grafis Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang.  

2. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran 

bagi perkembangan desain grafis di Indonesia. 

3. Serta diharapkan dapat memberikan perubahan bagi Moor’s 

Professional Make Up.  
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