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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode hybrid, yaitu metode 

kualitatif dan kuantitatif. Sujarweni (2015) membagi klasifikasi penelitian dalam 

dua bentuk, diantaranya adalah: 

1) Penelitian Kualitatif 

Strauss dan Corbin (seperti yang dikutip Sujarweni, 2015) mengatakan 

bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 

yang menghasilkan data-data yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan cara statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, 

aktivitas sosial, dan lain-lain (hlm. 11). 

2) Penelitian Kuantitatif 

Seperti yang disebutkan Sujarweni (2015) bahwa penelitian kuantitatif akan 

menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi 

atau (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada 

fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia yang 

dinamakan sebagai variabel. 
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  Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode wawancara 

dengan pihak terkait dan penggunaan metode Focus Group Discussion (FGD), serta 

penyebaran kuesioner secara online. 

3.1.1. Wawancara 

Menurut Sujarweni (2015) mengatakan bahwa wawancara adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang bersifat tanya jawab yang terdiri dari interviewer (pihak 

penanya) dan interviewee (narasumber), sistematis berdasarkan tujuan penelitian 

yang jelas. Pengumpulan data wawancara merupakan sesi tanya jawab sepihak 

antara pihak pewawancara dengan narasumber. Makna dari tanya jawab sepihak 

yaitu memiliki arti bahwa pewawancara sebagai pihak yang meminta data akan 

lebih sering mengajukan pertanyaan terkait dengan tujuan penelitian kepada pihak 

narasumber. Sedangkan nararasumber akab lebih aktif untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan (hlm. 86). 

3.1.1.1. Wawancara Dengan Ibu Atina Mardhatilla 

Penulis melakukan wawancara kepada Ibu Atina Mardhatilla selaku Product 

Manager dari Moor’s Professional Make Up. Wawancara tersebut dilakukan pada 

tanggal 15 Maret 2017 pukul 11.12 WIB di Kantor Mustika Ratu yang terletak di 

Jl. Raya Bogor Km. 26.4 Ciracas, Jakarta Timur. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui sejarah, visi misi, brand value, serta hal-hal lain mengenai Moor’s 

Professional Make Up. 
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3.1.1.1.1. Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2017 

Penulis menanyakan sejarah, visi-misi, brand value, segmentasi pasar, dan nilai-

nilai lain tentang Moor’s yang dibutuhkan untuk pelengkap data. Hasil dari 

wawancara dengan Ibu Atina adalah sebagai berikut, Mustika Ratu dari awal 

terbentuk sudah dikenal dengan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik, 

Mustika Ratu sendiri memiliki brand kosmetik dengan nama “Mustika Ratu”, 

tetapi brand kosmetik “Mustika Ratu” ini sendiri adalah kosmetik standard untuk 

keperluan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, diciptakanlah Moor’s 

Professional Make Up sebagai produk kosmetik premium milik Mustika Ratu yang 

dikhususkan untuk Professional Make Up. Moor’s sendiri hadir pada tahun 2010 

dengan kemasan warna hitam dan simple membuatnya lebih elegan dan 

profesional, melihat keberadaan produk kosmetik head to head yang menggunakan 

warna hitam sebagai representasi dari produk profesional make up itu sendiri.  Visi 

Misi Moor’s mengikuti visi dan misi perusahaan, yaitu visi-misi PT. Mustika Ratu 

Tbk. Visinya yaitu “Menjadikan warisan tradisi keluarga leluhur sebagai basis 

industri perawatan kesehatan/ kebugaran dan kecantikan/penampilan paripurna 

(holistic wellness) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar melalui proses 

modernisasi teknologi berkelanjutan, namun secara hakiki tetap mengandalkan 

tumbuh-tumbuhan yang berasal dari alam.” Sedangkan misinya adalah “Falsafah 

kesehatan/kebugaran dan kecantikan/penampilan paripurna (holistic wellness) 

yang telah lama ditinggalkan masyarakat luas, digali kembali oleh seorang Puteri 

Keraton sebagai royal heritage untuk dibagikan kepada dunia sebagai karunia 
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Tuhan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang harus dipertahankan dan dilestarikan, 

serta produk yang terjamin kehalalannya.” 

Brand Value Moor’s yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan alami dan 

disesuaikan dengan kebutuhan kulit dan kebutuhan kosmetik di iklim tropis. Dan 

produk kosmetik ini diperuntukkan untuk wanita elegan, dinamis, pencinta 

kosmetik, mengerti mengenai kecantikan dan memperhatikan tentang kesehatan 

kulitnya. 

 Bentuk dokumentasi promosi yang telah dilakukan Moor’s yaitu melalui 

TVC yang diproduksi sekitar tahun 2010 yang dibintangi oleh Raline Shah, Make 

Up Road Show tahun 2011 di Jakarta dan Bandung, billboard, brosur, flyer yang 

diproduksi sekitar tahun 2013, neonbox di sejumlah showroom Mustika Ratu, 

official make up partner Puteri Indonesia, promosi melalui stasiun TV Indosiar 

karena penyiaran Puteri Indonesia ditayangkan di Indosiar, official make up untuk 

acara berita di Metro TV, Trans TV, dan Trans 7. Budget yang dipersiapkan untuk 

media promosi dalam setahun hanya berkisar Rp 100.000.000,- 

Hingga saat ini, Moor’s belum memiliki make up counter sendiri di 

sejumlah departemen store, Moor’s masih tergabung dalam rangkaian produk 

Mustika Ratu di sejumlah department store tersebut. Kompetitor utama Moor’s 

adalah Professional Artist Cosmetics (PAC) by Martha Tilaar dan Make Over 

Cosmetics yang adalah produk professional make up lokal, sedangkan kompetitor 

luarnya yaitu MAC Cosmetics dan Make Up For Ever.   
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Produk unggulan Moor’s Professional Make Up diakui adalah rangkaian 

Basic Make Up yang terdiri dari make up base; foundation; concealer; inner blush 

on; anti shine powder; shading & highlight; dan powder. Produk-produk ini diakui 

mampu menahan minyak dan kilap di wajah hingga 8 jam, dikarenakan produk 

rangkaian ini sangat cocok digunakan untuk stage make up yang memiliki 

pencahayaan yang cukup keras. Namun, keberadaan rangkaian basic make up ini 

sudah banyak yang di-discontinued, seperti inner blush on; anti shine powder; 

shading & highlight; dan powder. Hal tersebut dilakukan karena permintaan pasar 

terhadap produk tersebut sudah mulai menurun, karena kurangnya awareness di 

masyarakat terhadap Moor’s. Jadi, untuk tetap bertahan di industri kosmetik ini, 

Moor’s hanya memproduksi ulang item-item yang banyak diminati, yaitu 

foundation liquid dan foundation stick, two way cake (powder), dan pidi 

(traditional bridal make up). Moor’s mengaku kurang mengeksplor jenis 

rangkaian kosmetik mereka, karena segala bentuk perubahan harus melewati 

persetujuan dari Ibu Mooryati selaku pemilik Mustik Ratu tersebut. Butuh waktu 

dan proses yang panjang untuk bisa menghasilkan produk-produk kosmetik terbaru 

yang lebih inovatif. tetapi Moor’s akan mengeluarkan produk rangkaian Matte Lip 

Cream di waktu mendatang. Kendala atau hambatan yang dialami Moor’s dalam 

melakukan strategi pasar yaitu terletak pada kurangnya awareness masyarakat 

akan produk-produk Moor’s dan diiringi dengan penjualan produk yang lima tahun 

belakangan ini cenderung stagnan dan terus menurun di tahun 2016 sebesar 20%. 
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Gambar 3.1. Ibu Atina selaku Product Manager Moor’s 

(sumber: Dokumen Pribadi) 

3.1.1.1.2. Kesimpulan Hasil Wawancara Pada Tanggal 15 Maret 2017 

Moor’s Professional Make Up merupakan salah satu produk kosmetik lokal yang 

dapat bersaing dengan produk kosmetik professional lokal maupun kosmetik 

professional internasional. Hanya saja Moor’s mempunyai kendala dalam 

perancangan strategi promosi yang tidak berkembang.  Pemasok terbesar Moor’s 

hanyalah melalui official make up partner di stasiun TV lokal, dan stateginya untuk 

menjadi official make up partner untuk ajang kecantikan Puteri Indonesia pun dari 

tahun ke tahun belum memiliki dampak yang signifikan di segi penjualan. Maka 

dari itu Ibu Atina berharap dengan memperkuat media online dapat mempermudah 

dan mengoptimalkan promosi. 
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3.1.1.2.Wawancara Dengan Gadis Septannia, 24 Mei 2017 

Penulis melakukan wawancara kepada Gadis Septannia selaku Media Implementer 

dari Dentsu Digital Division. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 24 Mei 

2017 pukul 18.00 WIB di Kantor Dentsu Aegis Network Indonesia yang terletak di 

Menara Sentraya 36th floor, Blok M, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui penggunaan media yang tepat untuk penempatan Google Display 

Network (GDN) yang tepat sesuai dengan target yang Moor’s rencanakan. 

3.1.1.2.1. Hasil Wawancara Tanggal 24 Mei 2017 

Dengan penggunaan media digital yang semakin marak di Indonesia, membuat 

keberadaan produk-produk lokal berbalik haluan untuk menggunakan media 

promosi mereka. Wawancara yang penulis lakukan dengan Gadis bertujuan untuk 

menentukan dimana portal website yang sering dikunjungi oleh wanita karier 

berumur 25-40 tahun setiap harinya. Gadis menyarankan untuk peletakkan GDN 

yang tepat untuk objektif yang disasar Moor’s yaitu untuk meningkatkan awareness 

adalah melalui tiga website ini, diantaranya adalah fimela.com; vemale.com; dan 

wolipop.com. Ketiga website tersebut adalah tiga website dengan traffic paling 

tinggi yang dikunjungi oleh wanita-wanita karier tersebut. Dengan target usia yang 

penulis cantumkan, membuat Gadis menyarankan untuk pemasaran yang tepat 

adalah melalui Youtube non-skippable, dan melalui Instagram ads serta Instagram 

activity, karena di umur 25-40 tahun, wanita cenderung banyak menghabiskan 

waktu dengan mengupdate kegiatannya lewat Instagram, yaitu melalui snapgram 

dan posting foto-foto mereka melalui melalui home timeline mereka. Berikut adalah 

presentasi pengguna telepon genggam yang penulis dapatkan dari Gadis. 
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Gambar 3.2. Mobile Activites di Indonesia 

(sumber: wearesocial.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3. Penulis bersama Gadis Septannia 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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3.1.2 Focus Group Discussion (FGD) 

Menurut Sujarweni (2015) mengemukakan bahwa Focus Group Discussion (FGD) 

dapat dijabarkan sebagai salah satu metode pengumpulan data melalui cara diskusi 

yang memiliki struktur serta memiliki arah yang jelas tentang sebuah fenomena 

yang disajikan oleh periset. FGD merupakan sebuah pengumpulan data yang terjadi 

melalui proses yang sistematis serta melalui diskusi kelompok mengenai persoalan 

tertentu (hlm. 88).  FGD berbeda dengan wawancara, FGD merupakan proses 

diskusi yang dilakukan sebuah kelompok antara 8-10 orang mengenai 

permasalahan yang periset miliki, yang dimaksudkan untuk mendapatkan solusi 

dari permasalahan tersebut.  

Beberapa hal yang dapat dihasilkan dari hasil FGD, yaitu: 

a. Pengambilan keputusan 

b. Needs assessment 

c. Pengembangan produk dan pelayanan 

d. Peningkatan kepuasan bagi konsumen 

3.1.2.1. FGD Dengan Delapan Wanita Dentsu Digital Agency 

FGD yang penulis lakukan yaitu dengan delapan wanita karier yang bekerja di 

Dentsu Digital Advertising, Menara Sentara 36th floor, Jakarta Selatan pada tanggal 

17 Maret 2017 pukul 18:23. Delapan wanita ini adalah Gadis, Zahira, Wulan, 

Tasha, Kanishka, Wika, Rima, dan Marissa. Mereka semua berumur antara 25 – 40 

tahun. 
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3.1.2.1.1. Hasil Focus Group Discussion (FGD) 

Mereka mengaku setiap hari menggunakan make up untuk ke kantor dan 

kebanyakan dari mereka menggunakannya di jalan saat hendak ke kantor. Produk 

kosmetik yang mereka gunakan secara garis besar hampir sama, mulai dari 

pelembab, sunscreen, concealer, bedak, pensil alis, lipstick, dan mascara. Mereka 

adalah pengguna merek kosmetik high end, diantaranya Dr. Jart+, Clinique, Estee 

Lauder, Shu Uemura, MAC, Chanel, dan Make Up Forever. Produk kosmetik lokal 

yang mereka sukai antara lain rangkaian lip cream dari Rollover Reaction, bedak 

dari Make Over Cosmetics, dan Beauty Balm Cream (BB Cream) dari Wardah. 

Mereka mengaku memilih merek-merek tersebut karena sudah terjamin kualitasnya 

dan belum bisa mengganti merek lain karena ketakutan mereka akan 

ketidakcocokannya pada kulit. Hal yang mempengaruhi mereka dalam memilih 

kosmetik itu kebanyakan karena rekomendasi dari teman, lalu diikuti dengan 

seringnya melihat makeup review dari beauty blogger di YouTube. Mereka memilih 

brand-brand kosmetik diatas karena ada yang beralasan malas berganti ke yang lain, 

kulit yang sensitif yang menyebabkan harus lebih selektif dalam pemilihan 

kosmetik, dan teracuni omongan teman akan bagusnya produk tersebut. Enam dari 

delapan wanita menyatakan brand kosmetik unggulan mereka adalah MAC 

Cosmetics, Rollover Reaction (lokal), dan Maybelline. Budget yang mereka 

sisihkan perbulannya untuk membeli kosmetik berkisar antara Rp 500.000,00 – Rp 

2.000.000,00. Hal tersebut didasari oleh keingintahuan mereka untuk mencoba 

produk-produk yang baru bermunculan, seperti maraknya varian lipstick brand 

lokal mau pun internasional dan skincare terbaru dari korea. 
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 Pada saat masuk kepertanyaan tentang Moor’s, tujuh dari delapan wanita 

tidak mengetahui brand Moor’s, sedangkan hanya ada satu wanita yang mengetahui 

Moor’s Professional Make Up, yaitu Marissa Ramouna, yang ternyata adalah 

mantan finalis Miss Indonesia 2009 perwakilan Sulawesi Tengah.  Beliau sempat 

menjadi News Anchor di MNC Group dan memakai produk Moor’s yang adalah 

official make up partner pada saat itu.  

Kesan pertama yang mereka katakan saat melihat produk Moor’s yang 

penulis bawa yaitu kemasannya yang menyerupai brand kosmetik MAC dan 

logonya yang sudah ketinggalan jaman. Tetapi saat mereka mencoba memakainya, 

mereka mengakui bahwa kualitas dari produk Moor’s ini cukup bagus. Tetapi 

dikarenakan kurangnya promosi Moor’s membuat mereka tidak pernah mengetahui 

apalagi mencobanya. Pada saat ditanya, tertarik atau tidak untuk mencoba produk-

produk Moor’s setelah mereka mengetahui kualitasnya, mereka ingin mencoba 

membeli produk Moor’s dan memasukkannya kedalam koleksi kosmetik mereka. 

Mereka mengatakan perlu adanya media promosi yang baik terutama di media 

online atau media digital, agar produk Moor’s bisa diketahui dan dijangkau oleh 

khalayak luas. 
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Gambar 3.4. Situasi FGD Dengan Wanita-Wanita Dentsu Digital Agency  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 

3.1.2.1.2. Kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) 

Berdasarkan hasil FGD yang sudah penulis lakukan dengan delapan 

karyawati Dentsu Digital Agency, dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita yang 

sudah kerja dan memiliki penghasilan cenderung lebih konsumtif dalam urusan 

kosmetik, mereka rela mengeluarkan uang yang cukup banyak hanya untuk 

membeli kosmetik. Mereka mudah untuk dipersuasi untuk kemunculan produk 

kosmetik yang bagus dan berkualitas. Dan diperlukan metode promosi yang optimal 

untuk menunjang awareness dari produk Moor’s, dimulai dengan review produk 

dari mulut-ke-mulut. 
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3.1.3.  Kuesioner 

Penulis menggunakan Rumus Slovin untuk tercapainya validasi data kuesioner ini. 

Sampling yang harus dilakukan yaitu dengan menyebarkannya kepada 100 wanita 

berumur 25-40 tahun di kota-kota besar di Indonesia. Agar dapat menjangkau 

khalayak luas, maka jenis kuesioner yang disebar berupa kuesioner online melalui 

Google Forms. Lalu dari hasil kuesioner tersebut, didapatkan 125 responden wanita 

yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mau pun wanita karier. Berikut adalah 

jawaban/responnya dalam bentuk diagram. 

1. Media Consumption apa yang sering Anda akses? (pilih lebih dari satu) 

2. Apa pertimbangan yang Anda lakukan dalam memilih kosmetik? 

3. Produk kecantikan apa yang paling sering anda beli? 

Data Melalui Responden 

Gambar 3.5. Kuesioner 1  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Dari data diatas menyebutkan bahwa media yang sering diakses oleh para wanita 

diumur 25-40 tahun terbanyak pertama adalah Social Media, kedua YouTube, 

Televisi, kemudian Majalah. 

Gambar 3.6. Kuesioner 2  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Dari data diatas menyebutkan bahwa rata-rata pertimbangan seorang wanita dalam 

memilih kosmetik terletak pada rekomendasi dari teman, lalu ingredients yang 

terkandung, dan kecocokan dikulit. Iklan menempati urutan terakhir. 

Gambar 3.7. Kuesioner 3  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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 Terbukti bahwa produk kosmetik yang paling sering dibeli adalah lipstick, eyeliner, 

bedak, dan foundation. 

3.1.4.  Studi Eksisting 

Studi eksisting dilakukan terhadap media desain dan promosi yang dilakukan oleh 

kosmetik yang menjadi kompetitor Moor’s antara lain PAC by Martha Tilaar dan 

Make Over Cosmetics. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, dapat dipelajari 

bahwa kedua brand kosmetik tersebut menggunakan print media sebagai sarana 

untuk mengkomunikasikan kualitas brand yang mereka miliki. Media cetak yang 

digunakan antara lain brosur dan mini katalog. Selain itu, penggunaan website dan 

media sosial seperti Facebook dan Instagram dan TVC adalah bentuk komunikasi 

mereka melalui media digital. 

3.1.4.1. Moor’s Professional Make Up 

Bentuk dokumentasi promosi yang telah dilakukan moors yaitu melalui TVC yang 

diproduksi sekitar tahun 2010 yang dibintangi oleh Raline Shah, Make Up Road 

Show tahun 2011 di Jakarta dan Bandung, billboard, brosur, flyer yang diproduksi 

sekitar tahun 2013, neonbox di sejumlah showroom Mustika Ratu. Saat ini, cara 

mereka melakukan promosi hanya melalui jasa make up program-program TV 

Nasional, seperti menjadi official make up partner untuk Puteri Indonesia di 

Indosiar dan official make up untuk acara berita di Metro TV, Trans TV, dan Trans 

7. 
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Gambar 3.8. Official Make Up untuk Mata Najwa  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.9. Make Up Partner Puteri Indonesia 2017  

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.10. Akun Instagram Moor’s 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.11. Akun Facebook Moor’s 

(sumber: https://www.facebook.com/officialmoors/) 
 

 

Jelas terlihat media sosial yang Moor’s miliki tidak ditangani dengan baik, 

dapat dilihat dari instagramnya, yang tidak memiliki mood board dan keyvisual 

yang baik di setiap postingannya. Instagram @officialmoors ini baru memiliki 565 

pengikut yang terhitung cukup kecil untuk brand yang berada dibawah naungan 

Perancangan Promosi Moor's..., Selia Kemala, FSD UMN, 2017



48 
 

Mustika Ratu ini. Instagram Moor’s baru kembali digunakan pada masa-masa 

karantina Puteri Indonesia 2017, dimulai dari tanggal 22 Maret 2017 hingga 

postingan terakhir pada tanggal 27 Maret 2017.  Diikuti oleh Facebook Page yang 

memiliki postingan terakhir di tanggal 6 September 2016. Twitter yang Moor’s 

miliki tidak pernah ada aktivitas apa pun di dalamnya. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 3.12. Akun Twitter Moor’s 

(sumber: twitter.com/officialmoors) 
 

Dibawah ini adalah tampilan website Moor’s yang masih terlihat kurang 

refreshment dari segi interface, tampilan website ini masih jauh dari sebutan 

profesional jika dilihat dengan kompetitor sebanding, yaitu PAC dan Make Over. 
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Gambar 3.13. Website Resmi Moor’s 

(sumber: http://moors-profesional.com/) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.14. Brosur yang pernah Moor’s produksi tahun 2013 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

Perancangan Promosi Moor's..., Selia Kemala, FSD UMN, 2017



50 
 

 
Gambar 3.15. TVC Moor’s yang dibintangi Ralin Shah tahun 2010 

(sumber: https://www.youtube.com/watch?v=4L6U52ENSFc&t=14s) 
 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, penulis baru mendapatkan bentuk 

dokumentasi promosinya dalam bentuk brosur dan TVC. Brosur tersebut 

diproduksi tahun 2013, sedangkan TVC diproduksi tahun 2010 yang dibintangi oleh 

aktris terkenal Ralin Shah. Terlihat elemen visual yang ditampilkan pada TVC 

tersebut tidak mencerminkan representasi dari produk Moor’s itu sendiri. 

3.1.4.2. Professional Artist Cosmetics (PAC) 

PAC adalah profesional make up ciptaan Martha Tilaar, pendiri Sari Ayu. 

PAC diciptakan untuk memenuhi kebutuhan riasan panggung. Sampai saat ini, PAC 

secara konsisten mendukung seni pertunjukan Indonesia, mulai dari drama, film, 

sinetron, fashion show, acara musik, dan penyiaran berita. PAC mengeluarkan 

produk terbaru mereka yang diberi nama “District X” dengan tagline THE NEW 

BOLD IS YOU. District X ini mengeluarkan seri make up lengkap, dimana 
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didalamnya sudah terdapat dua lipstik, dua eyeshadow, dan satu blush on yang bisa 

dirangkai sesuai keinginan customer. Dibawah ini adalah brosur yang diletakkan di 

setiap counter PAC untuk dibagikan kepada calon customer. Elemen visual yang 

digunakan sudah sesuai dengan desain kemasan yang diusung, terinspirasi dari 

gerakan seni “Vanguard Art Movement” di kota New York, Amerika Serikat. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Brosur PAC ‘District X’ 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.17. Instagram PAC 

(sumber: Instagram.com/pac_mt) 
 

 

 

 
Gambar 3.18. Twitter PAC Martha Tilaar 

(sumber: https://www.facebook.com/pacmarthatilaar/) 
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Gambar 3.19. Website PAC Martha Tilaar 

(sumber: http://www.pacbeauty.com/) 
 

 
Gambar 3.20. Event PAC Martha Tilaar di Beautyfest Asia 2017 

(sumber: https://www.instagram.com/pac_mt/) 
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PAC Martha Tilaar juga mengisi jajaran pameran make up di acara 

Beautyfest Asia 2017 di Ciputra World, Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2017. 

Dalam event ini, PAC menggaet Hellua, wanita di balik ‘The Lipstick Mafia’ yang 

adalah seorang beauty icon ternama.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.21. Event PAC Martha Tilaar di Beautyfest Asia 2017 

(sumber: https://www.instagram.com/pac_mt/) 
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3.1.4.3.Make Over Cosmetics 

Make Over Cosmetics adalah produk kosmetik dalam negeri milik PT. Paragon 

Technology and Innovation, tidak ada sumber bagaimana Make Over ini dapat 

terbentuk, hanya saja Make Over diproduksi di pabrik yang sama dengan Wardah. 

Make Over sudah memiliki hati di masyarakat, karena produknya yang berkualitas 

dan harganya yang cukup terjangkau membuat produk ini menjadi buah bibir 

dikalangan wanita. Berikut adalah rangkaian produk Make Over yang ada didalam 

satu katalog. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Sampul Depan Katalog 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.23. Halaman 1-2 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.24. Halaman 3-4 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.25. Halaman 5-6 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 

 

Gambar 3.26. Akun Instagram Make Over 

(sumber: Instagram.com/makeoverid) 
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Gambar 3.27. Beauty & The Beast Beauty Kit 

(sumber: Instagram.com/makeoverid) 
 
 

 

Gambar 3.28. Tampilan Merchandise #MAKEOVERXBEAUTYANDTHEBEAST 

(sumber: Instagram.com/makeoverid) 
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Media sosial Make Over yang paling aktif adalah Instagram. Banyak 

activities yang diunggah di Instagram tersebut, termasuk yang baru-baru ini, 

kemunculan film remake dari Beauty & The Beast yang mengundang banyak atensi 

audiens. Disini Make Over menggunakannya menjadi strategi pendukung film dan 

media promosi yang baik. Penggunaan hashtag #makeoverxbeautyandthebeast 

membuat antusiasme masyarakat akan produk terbaru yang dikeluarkan Make Over 

berikut dengan Merchandise Beauty & The Beast ini merupakan strategi promosi 

yang ampuh untuk launching eyeshadow palette terbarunya yaitu “NUDES” and 

“SMOKEY”. Dalam limited edition Beauty & The Beast tersebut terdapat dua 

eyeshadow palette terbarunya; The “NUDES” dan The “SMOKEY”, dua matte 

lipstick, satu blush on, totebag, pouch make up, dan satu notebook. 

 

 

Gambar 3.29. Website Make Over 

(sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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3.2.  Metodologi Perancangan 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Moriarty, Mitchell, dan Wells 

(2011) mengatakan bahwa empat komponen dalam advertising ini telah menjadi 

pedoman untuk menganalisis efektivitas periklanan. Untuk memprediksi sejauh 

mana efektivitas sebuah iklan, diperlukan strategi, ide kreatif, pelaksanaan ide, dan 

cara penyampaian pesan. Diantaranya adalah: 

a. Strategi Advertising 

Hal yang akan dilakukan pada strategi awal ini adalah untuk melihat fokus 

produk yang akan diiklankan, produk apa yang menjadi unggulan Moor’s 

dan konsep apa yang akan diangkat untuk merealisasikan iklan tersebut, 

brand value Moor’s dapat menjadi acuan untuk melakukan fokus awal 

perancangan iklan tersebut. 

b. Ide kreatif, yaitu melakukan mindmap dan brainstorm guna menemukan 

big idea untuk perancangan konsep dari iklan Moor’s itu sendiri. Mindmap 

dan brainstorm ini dapat dilakukan jika sudah memenuhi riset awal dengan 

melakukan wawancara dengan pihak terkait, FGD, kuesioner dan studi 

eksisting. 

c. Pelaksanaan kreatif 

Melalui brainstorming yang dilakukan oleh penulis tentang permasalahan 

yang akan dibahas, penulis mengategorikan ide-ide dalam media promosi 

ke dalam konsep desain dan memperhatkan detail iklan (fotografi, 

copywriting, penampilan, lokasi penempatan iklan, pencetakan, dan cara 
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penggambaran produk). Output yang dihasilkan dapat berupa TV 

Commercial, iklan dalam majalah, activities post untuk media sosial, banner 

ads, website, brosur, flyer, dan lain-lain.  

d. Perencanaan dan pembelian media 

Agar Moor’s dapat meningkatkan awareness-nya di masyarakat, maka 

diperlukan penggunaan media yang dapat menjangkau khalayak luas, 

seperti perencanaan penggunaan platform Youtube untuk penggunaan 

youtube ads, majalah, dan penggunaan media sosial sebagai platform; 

seperti penggunaan facebook boosting posts, instagram ads, dan 

sebagainya. 
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