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BAB III Metode Pengembangan 

 

3.1. Model Pengembangan 

 

Branding, secara definisi, merupakan sebuah praktik marketing dimana sebuah 

perusahaan merancang nama, simbol, atau desain yang mudah diidentifikasikan sebagai 

kepemilikan atau ciri khas dari perusahaan tersebut. Brand merupakan hal yang penting, 

selain karena brand tersebut memberikan impresi yang memorable bagi konsumen, tetapi 

juga karena brand tersebut memberikan pandangan bagi para konsumen maupun klien 

atas apa yang dapat mereka ekspektasi dari perusahaan kita. Brand yang dibuat juga 

merupakan representasi nyata dari bisnis kita dan bagaimana bisnis kita menginginkan 

bisnis kita dipandang oleh masyarakat. Penguatan suatu brand harus disertai dengan 

penguatan identitas brand tersebut (brand identity). Brand identity yang kuat adalah faktor 

penting untuk menjamin kesuksesan sebuah brand. Branding yang efektif akan 

membantu membangun reputasi perusahaan dalam bisnis, membuat produk dan 

perusahaan lebih menonjol dibandingkan pesaing lain, dan memproyeksikan nilai-nilai 

yang mampu menarik perhatian konsumen. Brand identity yang kuat akan menguatkan 

loyalty dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, menunjukkan stabilitas, dan 

komitmen dari perusahaan kita. 

 

ATTITUDE sendiri merupakan sebuah brand kosmetik berupa bulu mata palsu 

yang memiliki konsep elegan, minimalis, high-end, dan natural yang memang 

dikhususkan untuk konsumen dari kelompok wanita golongan ekonomi menengah ke 

atas. Logo dari ATTITUDE sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ingin 

ditonjolkan oleh ATTITUDE untuk membedakannya dari para pesaing lain. Mengingat 

bahwa era ini adalah era digital, hamper semua orang tidak bisa hidup tanpa 

menggunakan smartphone dan aplikasi media sosial. Informasi dan update terkait lifestyle 

lebih mudah untuk didapat dari kecanggihan era digital ini. Dilihat dari peluang bisnis yang 

disediakan oleh era digital, maka approach dan touch point menggunakan media sosial 

seperti halnya Instagram akan lebih efektif menggaet para konsumen maupun calon 

konsumen.  
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Dari penjabaran tersebut, maka solusi untuk menjawab rumusan masalah adalah 

dengan merancang brand identity ATTITUDE melalui promosi media sosial sehingga 

dapat melakukan penetrasi pasar terhadap konsumen maupun calon konsumen dari 

kaum wanita golongan menengah seperti para sosialita muda dan MUA professional.  

 

3.2. Prosedur Pengembangan 

1) Brand verbal  

Pembentukan ATTITUDE ini dilatar belakangi oleh kesulitan orang awam dalam 

pemilihan bulu mata dan kebanyakan bulu mata yang dijual di pasaran adalah bulu 

mata palsu yang dipakai untuk keperluan pesta. Model bulu mata yang dipakai 

saat pesta cenderung tebal dan mengharuskan full make up. Brand verbal dari 

ATTITUDE adalah bulu mata ini menggunakan teknologi 3D highfiber & lightweight 

yang berkualiatas tinggi dan bisa digunakan oleh semua jenis mata karena 

memiliki cutting yang natural. Peng-aplikasiannya juga sangat mudah dilakukan 

oleh MUA maupun orang awam karena desainnya yang fleksibel tidak 

membutuhkan kemampuan yg spesifik untuk pemilihan bulu mata dengan jenis 

mata karena sudah disesuaikan dgn standar bentuk natural dari bulumata 

manusia sehingga tidak menimbulkan kesan yang berlebihan. 

 

2) Brand attributes 

Brand attribute dari ATTITUDE adalah produk ATTITUDE yang merupakan bulu 

mata palsu yang memiliki kesan natural, easy to use (mudah dipakai), memberikan 

kesan kecantikan yang elegan, professional, berkualitas tinggi, dijamin aman 

untuk digunakan, dan juga modern. 

 

3.2.1. Konsep Gaya Desain 

 
Konsep gaya desain yang akan diangkat oleh ATTITUDE adalah gaya desain 

simplicity dan minimalisme yang tidak berlebihan namun tetap berkesan High-end yang 

tidak berlebihan, bersih, dan modern. Gaya ini dipilih dengan menyesuaikan tujuan dari 

produk ATTITUDE sendiri yang ingin menciptakan brand awareness kepada calon 

konsumen ATTITUDE yang kebanyakan adalah wanita golongan menengah atas seper- 

ti sosialita muda yang gemar dan tertarik seputar dunia kecantikan yang modern dan 

kalangan professional seperti MUA. 
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Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2014:254) desain produk adalah 

konsep yang lebih besar dari pada gaya. Gaya hanya menggambarkan penampilan 

produk. Gaya bisa menarik atau membosankan. Gaya yang sensasional bisa menarik 

perhatian dan menghasilkan estetika yang indah, 20 . Dalam mengkomposisi atau 

mengatur layout agar menarik menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

Keseimbangan (balance), secara keseluruhan komponen desain harus tampil seimbang. 

Irama (Rhytm), pengulangan atau variasi komponen grafis. Skala dan Proporsi.Fokus, 

tidak semua komponen grafis sama pentingnya, Kesatuan (Unity), semua bagian dan 

unsur grafis bersatu-padu dan serasi21. 

Komponen Desain Ciri-ciri Visual 

Logo Logo cenderung simple modern tidak mengandung ornamen 

mudah dibaca dan diingat, tidak menimbulkan kesan berlebihan. 

Typografi Konsep typografi yang digunakan adalah jenis typeface san serif 

yang dapat mempresentasikan kesan simple modern mempunyai 

stroke ketebalan dan ketipisan yang sama. Typeface ini dipilih 

agar menunjang gaya design dan konsep dari ATTITUDE. 

Layout Simplicity, clear, modern, simple sehingga lebih menonjolkan 

produk namun tetap berkesan aesthetic. 

Packaging, hamper Mempunyai ciri khas produk berupa packaging yang mempunyai 

desain unik dengan cutting wajah wanita dan bahan yang 

berkualitas sehingga bisa menjadi identitas yang menunjang 

produk ATTITUDE. 

Brosur, banner, katalog Brosur dan katalog mengikuti layout simplicity dengan lebih 

menonjolkan produk ATTITUDE dengan palet warna yang lembut 

dan modern. 

Feed Instagram, konsep 

foto dan video 

Konsep modern dan beauty shot aesthetic sangat menunjang dan 

memperkuat dari identitas produk ATTITUDE. 

 
Tabel 2.1 Tabel Komponen Desain 

 

                                                
20 Kotler dan Armstrong.2014. buku “Principles Of Marketing”. 
21 Wibowo, Ibnu Teguh.2013.buku “Belajar Desain Grafis” 
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3.2.2. Konsep Pemilihan Media 
 

1) Media Sosial (TTL) 

Target utama dari ATTITUDE adalah konsumen wanita golongan menengah atas 

seperti sosialita muda yang gemar dan tertarik seputar dunia kecantikan dan 

kalangan professional seperti MUA dan termasuk dalam kalangan milenial yang 

sangat aktif menggunakan sosial media di kehidupan sehari-harinya. Sosial media 

sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness dan brand image didukung 

gaya hidup dan karakter target. 

Sumber jurnal: “The Effect of Social Media Marketing Activities on Brand 

Awareness, Brand Image and Brand Loyalty” (2018) karya Yusuf Bilgin22. 

 

2) POP/Point of Purchase (BTL) 

Pemilihan peletakan produk menggunakan metode point of purchase (POP), baik 

melalui media in store atau Temporary PoP akan meningkatkan keinginan impulse 

buying oleh pembeli/calon konsumen.  

Sumber jurnal: “Efektivitas Point of Purchase dalam Meningkatkan Impulse Buying 

pada Peritel di Surabaya” (2013) karya Melisa Cancerina Sayogo23 

.  

3) Brosur (BTL)  

Brosur sangat efektif untuk mengenalkan brand kepada calon konsumen. Brosur 

dibagikan saat mengikuti suatu event kecantikan, bazaar ataupun pop up store. 

Brosur dapat juga dibagikan saat kegiatan demo makeup. 

Sumber jurnal: “Developing Effective Marketing Brochure” (2013) karya Vitalii 

Semenenko.24 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Bilgin,Yusuf.2018. “The Effect of Social Media Marketing Activities on Brand Awareness, Brand Image 
and Brand Loyalty” 
23 Sayogo, Melisa Cancerina.2013.jurnal  “Efektivitas Point of Purchase dalam Meningkatkan Impulse 
Buying pada Peritel di Surabaya” 
24 Semenenko, Vitalii.2013. jurnal “Developing Effective Marketing Brochure” 
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4) Poster (BTL) 

Poster efektif untuk menciptakan awareness bagi calon konsumen. Poster akan 

dipasang di tempat ATTITUDE dijual dan poster juga mencantumkan kontak untuk 

pembelian. 

Sumber buku: “How To” (2015) karya Michael Bierut25. 

 

5) X-Banner (BTL) 

X-banner dipasang saat mengikuti bazaar/event tertentu dan saat membuka pop 

up store. X-banner berguna untuk menarik perhatian konsumen yg lewat 

disekitaran tempat event yang berisi mengenai informasi dan foto produk. 

Sumber jurnal: “Penggunaan X-Banner dalam Promosi Layanan Perpustakaan” 

(2014) karya Hana Silvana dan Damayanty Damayanty26.  

 

6) Social Media Ads (TTL)  

Social media ads muncul sebagai pop-up iklan produk saat konsumen sedang 

menggunakan media sosial dan akan memancing rasa keingin tahuan pembeli 

akan produk ATTITUDE. 

Sumber jurnal: “Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The 

Differentiating Role of Platform Type” (2018) karya Hilde A.M. Voorveld, Guda Van 

Noort, Daniel G. Muntinga, dan Fred Bonner27. 

 

7) Direct E-mail/E-mail Updates (TTL) 

Dengan menggunakan metode direct e-mail atau e-mail updates sebagai bagian 

dari e-marketing, akan lebih mudah bagi ATTITUDE untuk menggapai konsumen 

lebih lanjut, terlebih dengan segmentasi konsumen dan teknik personalisasi untuk 

mendorong keinginan pembelian produk dan menguatkan brand loyalty. 

Sumber Jurnal: “Personalization in E-mail Marketing: The Role of Non-Informative 

Advertising Content” (2016) karya Navdeep S. Sahni, S. Christian Wheeler, dan 

Pradeep Chintagunta28. 

 

                                                
25 Bierut Michael.2015. buku “How To” 
26 Silvana Hana dan Damayanty .2014. buku “Penggunaan X-Banner dalam Promosi Layanan Perpustakaan” 
27 Voorveld,Hilde A.M, dkk .2018. jurnal “Engagement with Social Media and Social Media Advertising: The 
Differentiating Role of Platform Type” 
28 Sahni, Navdeep S,dkk.2016. jurnal “Personalization in E-mail Marketing: The Role of Non-Informative 
Advertising Content” 
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8) Merchandise (BTL) 

Merchandise merupakan hadiah bonus yang didapatkan konsumen saat membeli 

produk dengan ketentuan tertentu.  

Sumber jurnal: “Retail Store Merchandise Assortment and Display and Their 

Influence on Consumer Impulse Buying Behaviour in North-West Nigeria” (2015) 

karya Effiong Edet Asuquo dan Paul B. Igbongidi29.  

 

3.2.3. Program Media 

Media Waktu/Durasi 

Tayang 

Touch Point dengan 

Customer 

Channel Phases 

 

Media Sosial 

Social Media 

Ads 

 

Siang (12.00-13.00) 

Sore (18.00-20.00) 

Dimulai April – Mei – 

Juni – Agustus – 

September berkala 

sesuai jadwal upload. 

 

 

Online, saat calon customer 

membuka media sosial maka 

ada iklan pop-up di story 

Instagram dan feedsnya.  

 

Membangun 

awareness, purchase, 

delivery. 

 

Brosur 

Poster 

X-Banner 

 

Brosur dibagikan saat 

pameran dan bazaar 

antara tanggal 31 Mei 

– 2 Juni tentative. 

 

Venue Bazaar dan online, 

brosur akan dibagikan selama 

pameran berlangsung supaya 

calon customer lebih 

mengenal produk ATTITUDE 

. 

 

Membangun 

awareness. 

 

Direct E-mail/E-

mail Updates 

 

 

 

 

Dikirimkan ke para 

konsumen yang 

sudah berlangganan 

kepada produk 

ATTITUDE di periode 

 

Mengirimkan personalized e-

mail updates ke e-mail para 

customer ATTITUDE untuk 

meningkatkan keingintahuan 

 

Membangun 

awareness, purchase, 

value, brand loyalty. 

                                                
29 Asuquo, Effiong Edet dan Paul N. Igbongidi.2015. jurnal “Retail Store Merchandise Assortment and 
Display and Their Influence on Consumer Impulse Buying Behaviour in North-West Nigeria” 
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Valentine 2019 dan 

Ulang Tahun Kota 

Surabaya bulan Mei 

2019. 

 

dan brand loyalty mereka 

terhadap ATTITUDE. 

 

PoP 

Merchandise 

 

 

Akan dikeluarkan 

berlanjut selama ada 

pembelian. 

 

Meletakkan produk pada 

display di toko (dekat kasir) 

untuk meningkatkan 

keinginan impulse buying 

pada customer atau calon 

customer. 

Mendapatkan bonus 

merchandise saat customer 

melakukan transaksi dengan 

ketentuan tertentu.  

 

 

Membangun 

awareness, purchase, 

delivery, value. 

 

Tabel 3.1 Jadwal Program Media Promosi 
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Media Kategori (Biaya 

Produksi/Biaya Tayang) 

Harga Satuan Total 

 

Line 

premium 

 

 

Biaya pertahun 

 

 

Rp 240.000,00 

 

1 

 

Rp 240.000,00 

 

Instagram 

ads 

 

 

Biaya 1 minggu 

 

Rp 200.000,00 

 

6 

 

Rp 1.200.000,00 

 

Direct E-

mail/E-mail 

Updates 

 

      

 

Brosur 

 

Cetak 

 

Rp 300.000,00 

 

1 rim 

 

Rp 300.000,00 

 

Poster 

scrapbook 

 

 

Cetak 

 

Rp 200.000 

 

3 

 

Rp 600.000 

 

X-Banne 

r 

 

Cetak 

 

Rp 150.000,00 

 

1 

 

Rp 150.000,00 

 

Merchandise  

 

Biaya jahit  

Cetak 

 

Rp 10.000,00 

 

50 

 

Rp 500.000,00 

 

PoP 

    

 

Total 

 

Rp 2.990.000 

Tabel 3.2 Biaya Media Promosi 
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3.3. Uji Coba Produk (Prototype) 

 Tahap uji coba akan ditunjukkan kepada beberapa narasumber expert dan 

extreme user untuk melakukan validasi terhadap produk dan media promosinya untuk 

mengetahui efektifitas dari produk yang akan dihasilkan. Pada bagian ini terdiri atas 

desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

 

3.3.1. Desain Uji Coba (mock-up solusi desain) 

Karena brand ATTITUDE ini belum dikenal oleh masyarakat maka dibutuhkan 

perancangan konten promosi sosial media yang menarik, terkesan high end, dan 

bernuansa modern. Kemudian didukung dengan layout dan pemilihan typografi yang pas 

untuk produk ATTITUDE yang sesuai bagi konsumen wanita golongan menengah atas 

seperti sosialita muda yang gemar dan tertarik seputar dunia kecantikan dan kalangan 

professional seperti MUA sebagai extreme user dari kategori itu sendiri supaya bisa 

menjadi trend di dunia kecantikan sehingga dapat memperkuat identitas brand 

ATTITUDE. 

 

Konsep gaya desain yang akan diangkat oleh ATTITUDE adalah gaya desain 

simplistic dan minimalistic yang tidak berlebihan namun tetap terkesan High-end yang 

bersih dan modern. Gaya ini dipilih dengan menyesuaikan tujuan dari produk ATTITUDE 

sendiri yang ingin menciptakan brand awareness kepada calon consumen ATTITUDE 

yang kebanyakan adalah wanita golongan menengah atas seperti sosialita muda yang 

gemar dan tertarik seputar dunia kecantikan yang modern dan kalangan professional 

seperti MUA. 

 

 

Gambar 2.1 Brosur ATTITUDE 
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Gambar 2.2 Color palette dan packaging Attitude 

  

 

Gambar 2.3 Sosial media ads and testimonial ATTITUDE 
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Gambar 2.4 E-mail updates ATTITUDE 

 

 

 

Gambar 2.5 POP ATTITUDE 
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Gambar 2.6 Pouch Merchandise ATTITUDE 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Poster Scrapbook ATTITUDE 
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Gambar 2.8 X-banner ATTITUDE 

 

3.3.2. Subjek Coba (responden/expert user & extreme user) 

 Subjek coba terdiri atas para ahli perancangan produk dan juga dari ahli 

professional (make up artists, sosialita, model, dan beautician). Teknik pemilihan subjek 

coba kategori expert user tersebut berdasarkan kemampuan dan keahlian yang memang 

telah terbukti secara nyata melalui pendidikan, keahlian, dan bidang pekerjaannya, 

sementara untuk subjek extreme user dipilih berdasarkan usia, gaya hidup, dan intensitas 

penggunaaan produk. Berikut adalah data subjek coba yang dipilih untuk melakukan 

validasi terhadap produk, brand, dan media promosinya, antara lain: 
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1. Annabella Anggun (extreme user) — make-up artist dan selebgram. 

2. Nuratika (extreme user) — beautician dan reviewer 

3. Eveline Tan (extreme user) — make-up artist dan model. 

4. Ridha (expert user) — pemilik pabrik plastic packaging untuk kosmetik. 

5. Vanda sonia (expert user) — sosialita, beauty addict 

6. Dicky (expert user) — pemilik perusahaan advertising dan branding 

 

3.3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan angket/kuesioner, sedangkan data sekunder 

diperoleh dari sumber literatur buku dan jurnal. Data yang dikumpulkan berdasarkan akan 

kebutuhan untuk mengetahui tingkat efektivitas, daya tarik, maupun kekurangan dari 

prototype dan media promosi dari brand ATTITUDE. 

 

3.3.4. Instrumen Pengumpulan Data 

No. Teknik Pengumpulan 

Data 

Sumber Data Instrumen 

1. Wawancara (kualitatif) Extreme user; Annabella 

Anggun 

Persepsi terhadap pemilihan 

media promosi (Instagram), 

pendapat terkait produk 

ATTITUDE. 

2. Wawancara (kualitatif) Extreme user; Nuratika Persepsi terhadap prototype 

ATTITUDE, apakah dapat 

memahami pesan yang ingin 

disampaikan dari brand 

ATTITUDE. 

 

3. 

 

Wawancara (kualitatif) 

 

Extreme user; Evelin Tan 

 

Persepsi terhadap desain 

dan brand ATTITUDE, kesan 

yang didapat dari produk.  

 

 

4. 

 

Wawancara (kualitatif) 

 

Expert User; Ridha 
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Review desain dari kemasan 

ATTITUDE, pemilihan font, 

warna, maupun bentuk 

desain. 

 

 

5. 

 

Wawancara (kualitatif) 

 

Expert User; Christina Vanda 

Sonia 

 

Review tren desain dan 

persepsinya terhadap 

efektivitas branding 

ATTITUDE di kalangan 

sosialita. 

 

 

6. 

 

Dicky (kualitatif) 

 

Expert User, Dicky 

 

Review akan desain dan 

brand ATTITUDE serta media 

promosi yang digunakan 

 

Tabel 4.1 Instrumen Pengumpulan Data 
 

 
 


