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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

Pada Bab III ini akan dijelaskan metode yang digunakan dalam pengambi-

lan dan pengolahan data serta proses perancangan dalam pembuatan corporate 

identity. 

 

3.1 Metode Perancangan 

3.1.1 Metode Perancangan Yang Digunakan 

Metode perancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

yang didapatkan dengan melakukan metode naturalistic atau sistem kualitatif atau 

melalui wawancara . Sugiyono (2010:12) mengungkapkan bahwa Metode 

penelitian naturalistic/kualitatif, digunakan untuk meneliti pada tempat yang ala-

miah, dan penelitian tidak membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengum-

pulkan data bersifat emic, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan 

pandangan peneliti. 

Sejalan dnegan Sugiyono, Bogdan and Biklen mengungkapkan “Qualitative 

has the natural setting as the direct source of data” (1982:27). Sementara Nana 

Syaodih (2005:60), mengambil kesimpulan dari pendapat Lincoln and Guba 

(1985), bahwa “Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat naturalistic”.  

Metode naturalistic lebih bersifat dimana data yang terkumpul berupa kata-

kata atau gambar, tidak menekankan pada angka-angka. Sebagaimana yang 
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diungkapkan Bogdan and Biklen (1982:28) “Qualitative research is descriptive. 

The data collected is in the form of words of pictures rather than numbers”.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti  mendapatkan sumber data tersebut 

dengan melakukan dua cara yaitu data intern dan data ekstern. Data intern 

didapatkan dari data yang telah dikumpulkan oleh Aldy Hairstudio and Make Up 

mengenai kegiatan perusahaan tersebut dan hasilnya digunakan untuk keperluan 

Aldy Hairstudio and Make Up itu pula. Sedangkan data ekstern adalah dengan 

mendapatkan data dari sumber-sumber di luar Aldy Hairstuido and Make Up 

tersebut. 

 

3.1.2 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara mendalam (in-depth interviewing) 

Wawancara dilakukan dengan pemilik Aldy Hairstudio and Make Up yaitu 

Aldy Melky Tammu dan karyawan di Aldy Hairstudio and Make Up. 

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak 

dalam suasana formal. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus 

sehingga informasi yang bisa dikumpulkan semakin rinci dan mendalam. 

Kelonggaran dan kelenturan cara ini akan mampu mengorek kejujuran 

informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang 

berkaitan dengan sikap mereka terhadap corporate identity di Aldy Hairstudio 

and Make Up. 
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2. Observasi langsung 

Observasi dilakukan secara aktif, yaitu penulis memainkan peran sebagai 

customer sekaligus sebagai relasi kerja sama di Aldy Hairstudio and Make Up. 

Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal, untuk 

mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi di Aldy Hairstudio and 

Make Up tersebut. 

3. Mencatat dokumen (content analysis) 

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang corporate identity 

yang bersumber dari buku-buku. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi terhadap bagian eksterior dan interior maupun hasil karya Aldy 

Hairstudio and Make Up dilakukan dengan cara fotografis, sedangkan 

corporate identity dan media desain komunikasi visual lainnya dilakukan 

dengan cara komputerisasi.  

3.2 Studi Existing 

3.2.1 Kartu Nama 

 

 

 

Gambar 3.1 Kartu Nama 
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Pada gambar diatas, kartu nama tersebut terlihat datar dan terkesan kurang 

menarik. Sebuah kartu nama yang sangat menarik seharusnya memberikan kesan 

bahwa kartu nama tersebut memiliki kesan untuk menarik orang untuk mengam-

bilnya. Dimulai dari sisi warna, tipografi bahkan visual yang ditampilkan. 

 

3.2.2 Brosur 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Brosur 1 

Gambar 3.2 Brosur 1 

 

Kesan brosur pada gambar diatas tidak memiliki gaya desain yang akan 

membuat masyarakat pun tertarik, dimana brosur tersebut hanya menampilkan 

daftar harga dan tidak memperlihatkan visual yang menarik dimata masyarakat.  

Beda dengan brosur yang memperlihatkan gaya desain dan visual yang 

menarik yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 3.3 Brosur 2 

 

Gambar diatas merupakan brosur dari salon Louis yang memiliki gaya desain 

yang berbeda, karena dengan begitu  masyarakat akan tertarik dengan visual yang 

ditampilkan. Bahkan di dalam brosur tersebut di tampilkan interior dari salon ter-

sebut, sehingga konsep dari brosur ini tidak hanya menarik masyarakat tetapi 

benar-benar ingin menampilkan kenyamanan pada salon tersebut. Dari segi warna 

pun cukup bagus dari penataan bentuk visualnya, hanya saja tampilan background 

yang terkesan biasa. 

 

3.3 Analisis Data 

3.3.1 Analisa STP Aldy Hairstudio and Make Up 

Segmentasi yang dibidik Aldy Hair stuido and Make Up adalah kalangan 

masyarakat yang berumur antara 17-55 tahun dengan pendidikan pelajar, maha-

siswa dan karyawan baik ibu rumah tangga. Sedangkan untuk targetingnya mem-

bidik  konsumen pada masyarakat menengah ke atas. 
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Positioning yang ingin dituju oleh Aldy Hair studio and Make Up yaitu 

menempatkan diri sebagai hair studio dan make up  yang mengangkat gaya hidup 

glamour dan elegan yang di butuhkan remaja pelajar maupun mahasiswa dan kar-

yawan/karyawati khususnya untuk lebih mempercantik diri maupun merubah im-

age dari seseorang tersebut supaya lebih terlihat berbeda dari sebelumnya. Dengan 

ciri khas yang dimiliki oleh Aldy Hair studio and Make Up dan memiliki 

keunggulan dalam jenis produk dari luar maupun dalam negeri. 

 

3.3.2 Analisa SWOT Aldy Hairstudio and Make Up 

Dalam perancangan corporate identity hairstudio and make up ini, telah dil-

akukan pengamatan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman serta pelu-

ang. 

1. Kekuatan dan Kelamahan  

Dilihat dari kompetitor-kompetitor yang terdapat pada masyarakat di Surabaya 

Aldy Hair studio and Make Up dapat dikatakan sebagai salon/hair studio and 

make up dengan kelas yang menengah ke atas, hal itu terlihat dari berbagai 

kualitas produk yang digunakan yaitu produk import dan produk lokal yang 

sangat berkualitas. Di samping itu juga didukung dengan interior yang cukup 

nyaman serta beberapa koleksi wardrobe yang tidak bias dikatakan biasa, teta-

pi mengandung unsur eropa. Walaupun Aldy Hair studio and Make Up mem-

iliki beberapa fasilitas yang sangat berkualtas, namun berbeda dari segi identi-

tas salon/hair studio and make up tersebut. Aldy Hair studio and Make Up be-

lum cukup mempunyai identitas yang pasti sehingga masyarakat belum begitu 
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mengenal lebih jauh tentang Aldy Hair studio and Make Up dan lokasi yang 

belum strategis sehingga butuh suatu promosi dalam identitas salon/hair studio 

and make up tersebut. 

2. Peluang dan Ancaman 

Dengan melakukan promosi yaitu dengan cara ikut andil dalam sebuah 

kegiatan fotografi seperti mensponsori dan pembagian merchandise dapat lebih 

dikenal oleh masyarakat tidak hanya kalangan menengah / menengah ke atas 

serta bekerja sama dengan pihak desainer baju dan pihak salah satu majalah. 

Dengan pelayanan yang baik serta fasilitas yang memadai, akan membuat 

masyarakat akan datang kembali serta membuat Aldy Hair studio and Make Up 

lebih terkenal sehingga dapat mengalahkan salon-salon yang lain. Di lain sisi 

Aldy Hair studio and Make Up memiliki ancaman dalam bisnis layanan jasa 

tersebut. Aldy Hair studio and Make Up memiliki kompetitor yang hampir sa-

ma-sama bersaing dalam hal hairstylis maupun make up, dan harganya yang 

jauh lebih murah serta lokasi yang sangat strategis. Promosi yang dilakukan 

kompetitor hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Aldy Hair studio and 

Make Up, sehingga dengan begitu kualitas harus tetep terjaga agar kesetian 

konsumen tetap  kuat. 

 

3.3.3 Salon Wawan Profesional 

Memiliki kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknes) dalam hal image di 

masyarakat. Salon Wawan Profesional sebenarnya tidak jauh beda dengan pe-

saingnya, hanya saja berdirinya wawan salon tersebut lebih dulu sehingga image 
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dari Rumawan Fadli pemilik Salon Wawan Profesional lebih banyak dikenal 

masyarakat apalagi dengan segmennya yang menengah ke bawah serta lokasi 

yang sangat strategis. Dengan harga yang relative murah dan pelayanan yang 

cukup baik dengan ditangani oleh beberapa karyawan lebih dari 15 orang. Begitu 

juga dengan adanya prestasi-prestasi yang di dapat dari beberapa kompetisi ber-

gengsi. Namun ada juga beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Salon Wawan 

Profesional tersebut yaitu memiliki identitas seperti logo tetapi tidak memper-

lihatkan citra imagenya dan terkesan meniru logo dari Rudi Hadisuwarno hanya 

berbeda dari bentuk hurufnya sehingga tidak memiliki identitas korporat yang 

konsisten. 

Dari beberapa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Salon Wawan Profe-

sional akan timbul beberapa peluang (opportunity) yaitu melakukan promosi 

dengan cara mengikuti acara seperti aktif mengikuti kegiatan perlombaan dan 

memenangkan kompetisi tersebut sehingga dapat membangun citra image dari 

salon wawan tersebut. Namun tidak juga dengan ancaman (weaknes) seperti ben-

tuk pemasaran dan promosinya, karena promosi yang monoton dapat tersaingi 

oleh kompetitor-kompetitornya. 

 

3.4 Usulan Pemecahan Masalah 

Dengan perancangan corporate identity ini perancang memiliki usulan bah-

wa yang ingin ditonjolkan dari Aldy Hair studio and Make Up adalah sebuah sa-

lon atau hair studio and make up yang memiliki pelayanan yang baik serta 

mempunyai ciri khas sehingga jika masyarakat umum melihat akan mengerti 
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bahwa itu merupakan identitas Aldy Hair studio and Make Up dari segi tampilan 

visualnya. 

Desain dari corporate identity ditinjau dari gaya grafis, Aldy Hair studio 

and Make Up akan menggunakan gaya desain simplicity yaitu termasuk dalam 

aliran desain Late Modern didominasi oleh inovasi-inovasi dari Amerika. Gaya 

ilustrasi ini terinspirasi dari European Avant Garde yang modernist. Muncullah 

karya-karya yang menjunjung simplicity dan non-decorative. Pada masa inilah 

bidang periklanan mengalami zaman keemasannya. Ciri-ciri dari gaya desain ter-

sebut yaitu berprinsip simplicity, komunikasi yang terkonsep, cerdas dan kre-

atif, pencampuran berbagai teknik fotografi, typesetting dan printing. 

(www.wikipedia.org) 

Dengan begitu, dapat memudahkan konsumen untuk mengingatnya karena 

menggunakan konsep gaya desain simplicity tersebut, sedangkan dalam aspek 

komunikasi corporate identitynya dicantumkan Aldy Hair studio and Make Up 

sebagai sebuah salon / hair studio and make up yaitu dengan menggunakan bentuk 

ikonik hair (rambut). Dari aspek identitas, perancang ingin menunjukan bahwa 

Aldy Hair studio and Make Up merupakan sebuah salon yang juga menjual dan 

menyediakan peralatan kecantikan yang lengkap dengan memiliki fasilitas yang 

baik, sedangkan dari aspek simbolis ingin menojolkan bahwa Aldy Hair studio 

and Make Up sebuah salon yang menonjolkan bermacam – macam perlengkapan 

dan memiliki pelayanan yang terbaik dalam bidangnya serta menonjolkan kreatifi-

tas dalam karya hair and make up. 
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3.5 Alur Perancangan 

Perancangan corporate identity ini ingin menampilkan image yang baru dari 

Aldy Hairstudio and Make Up pada masyarakat sebagai salon yang berpengala-

man dan memberikan yang terbaik bagi konsumennya. Logo sebagai unsur ter-

penting dari perancangan corporate identity ini akan diterapkan pada semua ap-

likasi dan ditonjolkan dalam promosinya sebagai penanda, image, dan gambaran 

yang mewakili kualitas dan kesan dari Aldy Hairstudio and Make Up itu sendiri. 

Penggunaan corporate identity ini akan memberikan manfaat ke dalam dan 

keluar. Ke dalam dapat dilihat pada penerapan logo di aplikasi stationery, se-

dangkan manfaat keluar adalah penggunaan logo untuk promosi seperti di brosur, 

kalender. 

Perancangan ini melalui beberapa proses yaitu dengan observasi, wa-

wancara dan content analysis serta studi eksisting kemudian mendapatkan data 

sehingga memunculkan keyword yang telah didapatkan dari data-data tersebut. 

Dengan begitu, dalam merancang logo akan sesuai dengan hasil keyword yang 

didapatkan melalui proses awal sketsa logo, alternatif logo dan kemudian di im-

plementasikan pada bentuk fotografi, jenis-jenis copyriting diantaranya adalah 

tipopgrafi, warna, layout dan jenis kertasnya. Kemudian juga di implementasikan 

pada penggunaan media promosinya seperti portofolio, kartu nama, brosur, ban-

ner, kalender, dan merchandise. 
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Gambar 3.4 Bagan Alur Perancangan 
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3.5.1 Keyword 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Bagan Keyword 

 

Masyarakat Surabaya pada kelas sosial menengah dan menengah keatas, 

dimana kelas sosial tersebut dapat diketahui mengutamakan kualitas didalam 

menentukan apa yang dikehendaki (Wahyuni, 1998). Berdasarkan  analisa  Seg-

mentasi, Targeting dan Positioning  yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan 

bahwa kesan image yang harus ditampilkan oleh Aldy Hair studio and Make Up 

dalam pembuatan logo adalah warna yang memilik kesan elegan dan glamor. Dan 

paling terpenting sangat memberikan citra image yang kokoh dan memiliki ke-

percayaan diri yang kuat serta yang paling terpenting dapat memperlihatkan im-

age dari salon atau hair and make up tersebut serta warna keberuntungan yang di-

miliki oleh Aldy Hair studio and Make Up. Menurut Russel, (1992) salah satu un-

sur yang paling serbaguna untuk sebuah iklan adalah warna. Warna dapat menarik 

perhatian dan membantu menciptakan sebuah mood (suasana hati). 

 

 

3.5.2 Perancangan Logo 
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Pada perancangan logo untuk Aldy Hairstudio and Make Up adalah gabun-

gan antara logogram dengan logotype. Dengan pertimbangan bahwa penggabun-

gan kedua komponen akan saling mendukung kekuatan makna logo. 

1. Bentuk Ikon 

Ikon yang digunakan untuk logo Aldy Hair studio and Make Up adalah gambar 

yang bisa memberikan gambaran mengenai identitas perusahaan sekaligus 

memperbaiki citra perusahaan dengan tampilan yang baru yakni mencerminkan 

suatu bentuk usaha hair and make up atau salon yang terpercaya dan profes-

sional. Disini penggunaan ikon atau logogram yang digunakan yaitu berupa 

bentuk rambut yang mengesankan unsur glamornya.  

a. Konsep Logo menggunakan vector dengan ilustrasi rambut yang menyatu di 

huruf “A” pada tulisan ALDY, kemudian terdapat garis dengan di dampingi 

tulisan “Hair studio and Make Up” pada posisi bawah. 

b. Sketsa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sketsa Logo 

 

2. Warna 
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Dan untuk warna yang digunakan sesuai dengan konsep yaitu Elegan dan 

Glamor maka yang digunakan adalah ungu yang mewakili warna untuk glamor 

dan kemudian warna hitam mewakili warna elegan pada logo. 

3. Tipe atau Jenis Huruf yang akan digunakan (Tipografi) 

Salah satu unsur elemen pembentuk logo yang terpenting adalah tipografi. El-

emen tipografi ini sangat penting kedudukannya sehingga harus direncanakan 

dengan baik, apalagi jika logo yang digunakan adalah suatu Logotype. Logo-

type merupakan bagian yang terpenting dari logo. Logotype mengandung pesan 

singkat yang dapat melambangkan identitas perusahaan. Logotype mendukung 

kesatuan dan kesan keseluruhan dari sebuah logo. 

a. Logotype yang akan digunakan pada logo Aldy Hair Studio and Make Up 

Surabaya yaitu menggunakan jenis font sans-serif (tanpa kait) karena dalam 

penggunaan font tersebut akan memudahkan pembaca melihat. 

b. Beberapa enis font yang digunakan untuk pembentukan logo. 

  Gotham Night  ALDY   Anastasia   

ALDY Alto Vultaje  ALDY  Arial Black 

ALDY	   Calibri   ALDY   Fontovision 

4. Gaya Visual 

Salon atau hairstudio and make up yang elegant, glamor, modern,kuat, dina-

mis, simple dan professional adalah gaya desain yang digunakan Aldy Hairstu-

dio and Make Up. Gaya tersebut cocok dengan jenis usaha maupun karakteris-

tik dari salon tersebut. Desain yang akan digunakan harus menampakkan kese-

luruhan pesan dan image yang ingin disampaikan itu. Desain keseluuruhan 
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dibuat dengan gaya desain simplicity dan kesan professional elegant harus ter-

dapat dari layout dan pemilihan elemen desainnya. 

a. Brosur 

Konsep media brosur menggunakan ukuran A4 bentuk trifold. disajikan 

sesuai konsep elegan dan glamor. Brosur berisi tentang “apakah Aldy Hair 

studio and Make Up, kemudian beberapa hasil karya dari Aldy serta alamat 

dan peta lokasi. Copywriting menggunakan font 10 pt type arial. 

Sketsa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Sketsa Brosur 

 

 

 

 

b. Banner  
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Konsep visual banner menggunakan pendekatan artistik dilakukan untuk 

menarik minat perhatian target sasaran melalui desain visual dan media yang 

dipilih, yang dirancang sedemikian rupa dengan berdasarkan kajian data 

(Chandrakusuma, 2009:6). Penggunaan foto yang menggambarkan Aldy Hair 

studio and Make Up serta Tagline Your Beauty is  a Luxury. 

Sketsa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Sketsa Banner 

 

c. Kartu Nama 

Konsep Kartu nama untuk Aldy Hair studio and Make Up yaitu menampilkan 

visual public figure yang di percantik hasil karya Aldy Melky pemilik Aldy 

Hair studio and Make Up dengan dipadukan dengan logo dari salon/hair studio 

and make up tersebut. 

Sketsa : 
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Gambar 3.9 Sketsa Kartu Nama 

d. Stiker 

Sketsa: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Sketsa Stiker 

 

e. Merchandise 

Konsep merchandise merupakan cara berpromosi yang cukup efektif karena 

selain bisa dijadikan media promosi juga sebagai hadiah yang bisa dijadikan 

pengingat sehingga customer akan ingat selalu dan loyal terhadap Aldy Hair 

studio and Make Up. Berikut merchandise yang di pilih berdasarkan pertim-

bangan fungsi dan kebutuhan: 
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Sketsa Kaos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Sketsa Kaos 

 

Sketsa Tas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Sketsa Tas 

Sketsa Kalender : 
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Gambar 3.13 Sketsa Kalender 

 

Sketsa Mug : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Sketsa Mug 

 

 

 

a. Sketsa Pin : 
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Gambar 3.15 Sketsa Pin 

 

5. Layout 

Picture Window Layout  dan Vertical Panel Layout adalah jenis layout yang 

nantinya akan digunakan untuk media promosi dari Aldy Hair studio and Make 

Up  dikarenakan Picture Window Layout memiliki tata letak iklan  dimana 

produk yang diiklankan akan ditampilkan secara close up bisa dalam bentuk 

produknya itu sendiri atau juga bisa menggunakan model (public figure) se-

hingga dapat lebih memperlihatkan lebih detail dari hasil visual tersebut. 

Kemudian Vertical Panel Layout adalah tata letaknya menghadirkan garis 

pemisah secara vertical dan membagi layout iklan tersebut, sehingga dapat 

memberikan beberapa jenis variasi gaya yang di visualkan. 

 

 

a. Portofolio 
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Konsep portofolio yaitu memperlihatkan hasil karya hair and make up dari 

Aldy Hair studio and Make Up yang di dukung dengan tehnik dasar foto-

grafi untuk mempercantik/memperindah hasil karya tersebut dengan 

menggunakan jenis Picture Window Layout dan Vertical Panel Layout. 

Seperti diungkapkan oleh Pomham (1984) portofolio merupakan satu 

metode penilaian berkesinambungan, dengan mengumpulkan informasi atau 

data secara sistematik atas hasil pekerjaan seseorang. 

Sketsa Portofolio : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Sketsa Portofolio 

 

3.6 Kriteria Perancangan 
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1. Kriteria Umum 

Logo yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Simpel dan mengena 

b. Mudah diingat 

c. Unik dan orisinil 

d. Menarik 

e. Mudah dibaca dalam berbagai ukuran 

f. Aplikasinya mudah 

g. Melambangkan perusahaan dan menjadi identitas yang kuat 

h. Pemilihan warna, symbol, dan bentuk yang mendukung kesan yang yang 

ingin disampaikan pada masyarakat. 

2. Kriteria Khusus 

Untuk perancangan logo yang baru ini ada beberapa peraturan yang harus di-

perhatikan: 

a. Berkesan professional  

b. Dapat dipercaya 

c. Berpengalaman dan professional 

d. Tidak kaku 

e. Dilihat sebagai usaha dibidang style atau hair and make up (salon) 

f. Elegant dan simpel 

g. Berkesan modern dan dinamis 

 

3.7 Konsep Kreatif 
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Kreativitas adalah sebuah proses mental meliputi penemuan ide baru atau 

konsep atau sebuah hubungan baru dari idea tau konsep yang sudah ada, 

dihasilkan berdasarkan proses dari pemikiran yang secara sadar ataupun tidak sa-

dar (Mary Mayesky, 1990:23). Big Idea Cintai Keindahanmu. Tag line Your 

Beauty Is A Luxury. 

 

3.7.1 Strategi Kreatif 

Strategi kreatif ini bertujuan untuk dapat disampaikan tepat sasaran kepada 

khalayak luas untuk bertindak sesuai dengan harapan pemasar (Harjanto, 2009). 

Masyarakat akan bertindak sesuai dengan harapan, jika produk yang diiklankan 

dapat memancing reaksi positif dan sedangkan khalayak hanya akan bereaksi jika 

mereka percaya bahwa masyarakat akan menerima manfaat dengan melakukan 

tindakan tersebut. Dengan demikian penciptaan strategi yang efektif dimulai 

dengan mengidentifikasi manfaat-manfaat (benefit) bagi masyarakat luas. Iklan-

iklan pada seluruh media harus dapat memberikan manfaat dan tidak sekedar 

menyajikan fitur-fitur dari produk itu sendiri (George Felton:1994). 

Sebuah iklan harus diciptakan melalui konsep kreatif yang kuat, hal ini 

dikarenakan pesan yang ingin disampaikan akan tepat sasaran dan menjadi lebih 

efektif, mudah dicerna dan mudah diingat dibandingkan dengan iklan para pe-

saing produk. Strategi kreatif yang akan digunakan pada promosi Aldy Hair studio 

and Make Up ini adalah strategi yang berorientasi pada customer. 

Pada dasarnya strategi kreatif yang akan digunakan yaitu perbedaan pada 

bentuk media promosinya seperti tidak memperlihatkan beberapa bentuk harga 
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maupun fasilitas yang ada pada Aldy Hair Studio and Make Up, karena dengan 

begitu akan menciptakan rasa penasaran bagi para masyarakat dengan hanya 

menonjolkan hasil karya rambut maupun make up dari Aldy Hair Studio and 

Make Up Surabaya.  

 

3.8 Konsep Media 

3.8.1 Tujuan Media 

Media promosi ditujukan untuk memberitahukan keberadaan lokasi maupun 

layanan yang tersedia, pemilihan media yang tepat diharapkan dapat menjangkau 

masyarakat yang menjadi target audiens sehingga layanan yang disediakan oleh 

Aldy Hair studio and Make Up dapat tersalurkan ke dalam pikiran masyarakat. 

 

3.8.2 Khalayak Sasaran ( Target Audience ) 

Target audiens merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi sasaran da-

lam penyampaian komunikasi periklanan, mereka adalah orang-orang yang berada 

di sekitar target market atau juga yang mempengaruhi target market dalam mem-

beli suatu produk yang dipasarkan (Sulaksana, 2003). Rincian target audiens dari 

Aldy Hair studio and Make Up ditinjau dari segi demografis, psikografis, prilaku 

dan geografis, adalah: 

1. Demografis 

a. Jenis kelamin : Semua Gender 

b. Usia  : 17-55 tahun 
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c. Kelas    : Golongan masyarakat mulai dari kelas menengah hingga 

atas. 

2. Psikografis 

Orang yang membutuhkan solusi tentang masalah rambut maupun make up. 

3. Perilaku (behavior) 

a. Kebutuhan akan style 

b. Mengutamakan kualitas dan kepraktisan  

c. Berjiwa Up to date 

4. Geografis 

Kota Surabaya dan sekitarnya. 

 

3.8.3 Strategi Media 

Media yang dipilih adalah perpaduan dari bentuk-bentuk media yang dapat 

mendukung upaya promosi yaitu menggunakan media promosi Below The Line : 

1. Brosur merupakan media promosi yang cukup efektive karena langsung disebar 

kepada target audiens dan memberikan informasi lebih detail tentang 

produk/jasa. Biaya cetak murah, serta cakupan luas dan terarah karena diletak-

kan di tempat tertentu (Marsellyne, 2011). Brosur didesain dengan ukuran A4 

menggunakan bahan art paper 150 gram dengan system cetak offset fullcolor 

dua sisi. 

2. Stiker merupakan salah satu bentuk pajangan yang tertua, yang masa ber-

tahannya sangat lama. Bentuknya adalah potongan-potongan kertas yang bias 

ditempel. dipilih karena memiliki banyak fungsi, diluar sebagai hiasan, stiker 
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bias menjadi identitas, bias juga menjadi wahana informasi. .( Frank Jefkins, 

1997). 

3. Amplop merupakan sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan 

per pos. Sebuah amplop biasanya terbuat dari kertas yang dipotong ber-

bentuk belah ketupat dan dilipat sedemikian rupa. (www.wikipedia.org) 

4. Kop Surat merupakan Kop Surat atau kepala surat adalah bagian teratas pada 

sebuah lembaran surat. Kop surat biasanya terdiri atas nama, alamat, dan logo 

dari pemilik surat yang bersangkutan. (www.masbadar.com)  

5. Banner dipilih karena media ini mudah dilihat, menarik perhatian dan memu-

dahkan audiens mengenali letak yang dituju, media promosi yang tahan lama 

(Marsellyne, 2011). Ukuran banner 160x60cm dengan system cetak digital 

printing bahan PVC dengan laminasi (doff/glossy). 

6. Business Card adalah sebuah kartu yang menyampaikan informasi tentang se-

buah perusahaan ataupun individu yang disampaikan hanya sebagai pengingat 

dalam sebuah perkenalan formal maupun non-formal. Sebuah kartu nama bi-

asanya berisi tentang nama perusahaan (termasuk logo perusahaan) dan alamat 

pos, nomer telepon, nomer fax dan e-mail, situs web. (Chandrameda Al Ghoza-

li, www.depotsenigrafis.blogspot.com) 

7. Portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dil-

akukannnya. Secara umum portofolio merupakan kumpulan dokumen 

seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan atau sejenisnya yang 

bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam men-
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capai tujuan yang telah ditetapkan. (Erman S. A., 2003 dalam Nahadi dan Car-

tono, 2007). 

8. Merchandise merupakan cara berpromosi yang cukup efektif dan mendukung 

karena selain bisa dijadikan media promosi juga sebagai hadiah untuk customer 

yang bisa dijadikan pengingat sehingga customer akan ingat selalu dan loyal 

terhadap Aldy Hair studio and Make Up. Berikut merchandise yang di pilih 

berdasarkan pertimbangan fungsi dan kebutuhan: Kaos, Kalender, stiker, tas, 

pin, mug. 
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