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ABSTRAK 

 

 
PERANCANGAN MEDIA PROMOSI EVENT PUTRI LBC PADA 

LONDON BEAUTY CENTRE SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN 

BRAND LOYALTY 

 

(Muh.Bahruddin, S.Sos., Med. Kom Pembimbing I, Sigit Prayitno Yosep, S.T. 

Pembimbing II) 

1Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual, STIKOM 

 

Putri LBC adalah salah satu event yang pernah diadakan oleh klinik kecantikan 

London Beauty Centre. London Beauty Centre atau yang lebih dikenal dengan 

LBC merupakan salah satu klinik kecantikan terkemuka yang telah berdiri selama 

16 tahun dan memiliki 46 cabang di seluruh di Indonesia. Putri LBC merupakan 

event kontes kecantikan yang diperuntukan bagi kaum hawa khususnya remaja. 

Event ini merupakan media untuk membina hubungan baik dengan pelanggan 

secara langsung. Tetapi sejauh ini, event Putri LBC belum melakukan kegiatan 

promosi yang dirancang dengan baik dan hanya mengandalkan promosi dari 

mulut ke mulut untuk menginformasikan event kepada khalayak. hal ini 

menyebabkan pelanggan menjadi kurang mengenal tentang event Putri LBC dan 

berdampak tidak bertambahnya pelanggan yang mengunjungi klinik LBC. 

Permasalahannya adalah LBC merupakan klinik yang telah berpengalaman namun 

mengalami penurunan pengunjung secara bertahap dikarenakan semakin banyak 

klinik kecantikan yang bermunculan khususnya di Surabaya, maka dibutuhkan 

beberapa upaya untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, salah satunya adalah 

merancang media promosi yang tepat bagi event Putri LBC yang dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat guna meningkatkan brand loyalty 

klinik Kecantikan London Beauty Centre. 

 

Kata Kunci : Perancangan, Event, Brand Loyalty 
 

 

 

 

 

 



x 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul Perancangan Media Promosi Event Putri LBC pada 

London Beauty Centre Sebagai Upaya Meningkatkan Brand Loyalty. 

Media Promosi ini dirancang untuk mempromosikan event Putri LBC yang 

diadakan oleh klinik kecantikan London Beauty Centre dan belum memiliki 

program promosi. Konsep ini disajikan dalam bahasa yang ringan, akan tetapi 

tidak terlepas dari acuan layout dan konsistensi agar dapat tercapai tujuan Brand 

Loyalty dari klinik kecantikan London Beauty Centre. 

Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak yang memberikan masukkan dan dukungan baik langsung maupun tidak 

langsung kepada penulis. Untuk itu diucapkan banyak terimakasih kepada : 

1. Allah SWT karena berkat limpahan rahmat-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan segala kemudahan serta tepat pada 

waktunya. 

2. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang senantiasa memberikan doa restu, 

dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi ini. 

3. Yang terhormat Ketua STMIK STIKOM Surabaya Bapak Prof. Dr. Budi 

Jatmiko, M.Pd. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya 



xi 
 

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S1 Desain Komunikasi 

Visual di STMIK STIKOM Surabaya. 

4. Yang terhormat Bapak Muh.Bahruddin, S.Sos., Med. Kom sebagai dosen 

pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis 

serta memberi saran dalam penulisan laporan ini kepada penulis. 

5. Yang terhormat Bapak Sigit Prayitno Yosep , S.T. sebagai dosen pembimbing 

II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta 

memberikan saran dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

6. Yang terhormat Bapak Muh.Bahruddin, S.Sos., Med. Kom, Bapak Achmad 

Yanu Alif Fianto, S.T., M.B.A., Bapak Karsam, MA., Ph.D., dan Bapak 

Sutikno, S.Kom. sebagai dosen S1 Desain Komunikasi Visual yang telah 

memberikan motivasi dan membantu penentuan konsep yang baik serta yang 

telah memberikan motivasi dan saran dalam penulisan laporan ini kepada 

penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 

7. Keluarga besar S1 Desain Komunikasi Visual dan D4 Multimedia serta 

sahabat-sahabat yang telah turut mendukung penulis. 

8. Yang terhormat Ibu Erniaty selaku kepala cabang dari Klinik London Beauty 

Centre cabang Surabaya yang telah banyak membantu. 

9. Terimakasih juga pada Rizky Senja yang telah membantu proses 

implementasi karya dan pengambilan gambar. 

 

 

 



xii 
 

Peneliti menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan baik secara tertulis maupun tekniknya, oleh karena itu kritik dan saran 

dapat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 

 

 

Surabaya, 19 Agustus 2014 

 

 

Peneliti 

 



LEMBAR MOTTO 

 

 

 

 

To accomplish great things, 

we must not only act 

but also dream, 

not only plan, 

but also believe. 

( Anatole France ) 

 

 



xiv 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

ABSTRAK  .........................................................................................................  ix 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................  xi  

DAFTAR ISI  .....................................................................................................  xiv 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. xvii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xviii  

BAB I PENDAHULUAN  ...............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  ..............................................................................  1 

1.2 Perumusan Masalah  ......................................................................  5 

1.3 Batasan Masalah  ............................................................................  5 

1.4 Tujuan Perancangan .......................................................................  5 

1.5 Manfaat Perancangan  ....................................................................  6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  .....................................................................  7 

2.1 Penelitian Terdahulu .......................................................................  7 

2.2 Klinik Kecantikan  ..........................................................................  9 

2.2.1 Definisi Kecantikan ...............................................................   9 

2.2.2 Definisi Klinik Kecantikan ....................................................  10 

2.3 London Beauty Centre  ...................................................................  11 

2.4 Perancangan ....................................................................................  12 

2.5 Pemasaran .......................................................................................  13 

2.6 Media Promosi ................................................................................  14 

2.6.1 Media .....................................................................................  14 



xv 

 

Halaman 

2.6.2 Promosi .................................................................................  14 

2.6.3 Media Promosi ......................................................................  16 

2.7 Brand Loyalty .................................................................................  25 

2.8 Warna  .............................................................................................  27 

2.9 Tipografi  ........................................................................................  32 

2.10  Layout  ...........................................................................................  35 

2.11  Teori Analisis SWOT  ...................................................................  39 

2.12  Segmentasi, Targeting, Positioning (STP)  ....................................  42 

 

BAB III  METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA........................  44 

3.1 Metode Penelitian ...........................................................................  44 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data .............................................................  45 

 

3.3 Analisis Data  .................................................................................  48 

3.3.1 Hasil dan Analisis Data ......................................................  49 

3.3.2 Studi Eksisting ...................................................................  50 

3.3.3 Analisis STP  ......................................................................  59 

3.3.4 Analisis Kompetitor ...........................................................   61 

3.3.5 SWOT .................................................................................   67 

3.3.6 Keyword..............................................................................  70 

3.3.7 Deskripi Konsep .................................................................  72 

3.4 Konsep Perancangan ......................................................................  73 

 



xvi 

 

Halaman 

3.5 Perencanaan Kreatif .......................................................................  74 

3.5.1 Tujuan Kreatif  ...................................................................  74 

3.5.2 Strategi Kreatif ...................................................................   74 

3.5.3 Program Kreatif  .................................................................  80 

3.6 Perencanaan Media ........................................................................  81 

3.6.1 Tujuan Media  ....................................................................  81 

3.6.2 Strategi Media ....................................................................   82 

BAB IV IMPLEMENTASI KARYA ............................................................... 104 

4.1 Implementasi Desain ...................................................................... 104 

BAB V PENUTUP  ........................................................................................... 127 

5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 127 

5.2 Saran  ............................................................................................... 128 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 129 

BIODATA PENULIS ........................................................................................ 133 

LAMPIRAN ....................................................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Halaman 

Tabel 2.1 Kelebihan dan kekurangan media ATL  ............................................  20 

Tabel 2.2 Kelebihan dan kekurangan media ATL .............................................  25 

Tabel 2.3 Sifat warna. ........................................................................................  30 

Tabel 3.1 SWOT  ...............................................................................................  67 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

Gambar 1.1 Gambaran grafik pengunjung LBC 2011-2012 .............................  2 

Gambar 2.1 Warna Primer .................................................................................  29 

Gambar 2.2 Warna CMYK ................................................................................  29 

Gambar 2.3 Warna Panas dan Dingin ................................................................  30 

Gambar 2.4 Contoh Mondrian Layout ...............................................................  37 

Gambar 2.5 Contoh Multi Panel Layout ............................................................  37 

Gambar 2.6 Contoh Picture Window Layout ....................................................  38 

Gambar 2.7 Contoh Heavy Layout ....................................................................  38 

Gambar 2.8 Contoh Frame Layout ....................................................................  39 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi London Beauty Centre ...................................  54 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Cabang Klinik LBC .......................................  55 

Gambar 3.3 Poster Putri LBC 2011  ..................................................................  56 

Gambar 3.4 Spanduk Putri LBC 2011 ...............................................................  57 

Gambar 3.5 Brosur Putri LBC 2009 ..................................................................  58 

Gambar 3.6 Poster Girl’s Secret Dinner ............................................................  63 

Gambar 3.7 Acara Girl’s Secret Dinner ............................................................  63 

Gambar 3.8 Iklan Pameran Natasha Skin care ..................................................  65 

Gambar 3.9 Suasana Pameran Natasha Skin Care .............................................  65 

Gambar 3.10 Analisis Keyword ..........................................................................  71 

Gambar 3.11 Skema Konsep Perancangan ..........................................................  73 

 



xix 

 

Halaman 

Gambar 3.12 Tipografi “headline”. .....................................................................  77 

Gambar 3.13 Tipografi “Bodycopy”. ..................................................................  78 

Gambar 3.14 Tipografi “Bodycopy II”. ...............................................................  78 

Gambar 3.15 Coorporate Identity LBC ...............................................................  79 

Gambar 3.16 Berlian ............................................................................................ 79 

Gambar 3.17 Titanium ......................................................................................... 79 

Gambar 3.18 Kode CMYK warna terpilih ..........................................................  80 

Gambar 3.19 Kode RGB warna terpilih ..............................................................  80 

Gambar 3.20 Lokasi penempatan Iklan Surat kabar ............................................  83 

Gambar 3.21 Sketsa Alternatif Desain Surat Kabar Putri LBC ...........................  84 

Gambar 3.22 Sketsa Desain Surat Kabar Putri LBC ...........................................  84 

Gambar 3.23 Lokasi penempatan Iklan majalah .................................................  85 

Gambar 3.24 Sketsa Alternatif Desain Majalah Putri LBC .................................  85 

Gambar 3.25 Sketsa Desain Majalah Putri LBC .................................................  86 

Gambar 3.26 Lokasi penempatan Billboard ........................................................  87 

Gambar 3.27 Sketsa Alternatif Desain Billboard Putri LBC ............................... 87 

Gambar 3.28 Sketsa Desain Billboard Putri LBC ...............................................  88 

Gambar 3.29 Lokasi penempatan Spanduk ......................................................... 89 

Gambar 3.30 Sketsa Alternatif Desain Spanduk Putri LBC ................................ 89 

Gambar 3.31 Sketsa Desain Spanduk Putri LBC ................................................  90 

Gambar 3.32 Lokasi penempatan umbul-umbul .................................................  91 

Gambar 3.33 Sketsa Alternatif Desain Umbul-Umbul Putri LBC ......................  91 



xx 

 

Gambar 3.34 Sketsa Desain Umbul-Umbul Putri LBC .......................................  92 

Gambar 3.35 Sketsa Alternatif Desain Brosur Putri LBC ...................................  93 

Gambar 3.36 Sketsa Desain Brosur Putri LBC ...................................................  94 

Gambar 3.37 Lokasi penempatan Poster .............................................................  95 

Gambar 3.38 Sketsa Alternatif Desain Poster Putri LBC   ..................................  95 

Gambar 3.39 Sketsa Desain Poster Putri LBC ....................................................  96 

Gambar 3.40 Lokasi penempatan Facebook ........................................................  97 

Gambar 3.41 Sketsa Alternatif Desain Timeline Facebook  Putri LBC ..............  97 

Gambar 3.42 Sketsa Desain Timeline Facebook  Putri LBC ..............................  97 

Gambar 3.43 Sketsa Alternatif Desain Twitter Putri LBC ..................................  98 

Gambar 3.44 Sketsa Desain Twitter Putri LBC ...................................................  99 

Gambar 3.45 Sketsa Alternatif Desain Kaos Putri LBC ......................................  99 

Gambar 3.46 Sketsa Desain Kaos Putri LBC ...................................................... 100 

Gambar 3.47 Sketsa Alternatif Desain Pocket Bag Putri LBC ........................... 100 

Gambar 3.48 Sketsa Desain Pocket Bag Putri LBC ............................................ 101 

Gambar 3.49 Sketsa Alternatif Desain Handuk wajah Putri LBC ....................... 101 

Gambar 3.50 Sketsa Desain Handuk wajah Putri LBC ....................................... 102 

Gambar 3.51 Sketsa Alternatif Desain Website Putri LBC ................................. 103 

Gambar 3.52 Sketsa Desain Handuk wajah Putri LBC ....................................... 103 

Gambar 4.1 Implementasi Iklan Surat Kabar Putri LBC ................................... 105 

Gambar 4.2 Ilustrasi penempatan Iklan Surat Kabar Putri LBC. ...................... 106 

Gambar 4.3 Implementasi Iklan Majalah Putri LBC. ........................................ 107 

Gambar 4.4 Ilustrasi Penempatan Iklan Majalah Putri LBC. ............................ 108 



xxi 

 

Gambar 4.5 Implementasi Iklan Billboard Putri LBC. ...................................... 109 

Gambar 4.6 Ilustrasi Penempatan Billboard Putri LBC. ................................... 110 

Gambar 4.7 Implementasi Iklan Spanduk Putri LBC. ....................................... 111 

Gambar 4.8 Ilustrasi Penempatan Spanduk Putri LBC. .................................... 111 

Gambar 4.9 Implementasi Iklan Umbul-Umbul Putri LBC. ............................. 112 

Gambar 4.10 Ilustrasi Penempatan Umbul-Umbul Putri LBC.. .......................... 113 

Gambar 4.11 Implementasi Iklan Brosur Depan Putri LBC.. .............................. 114 

Gambar 4.12 Implementasi Iklan Brosur Belakang Putri LBC.. ......................... 114 

Gambar 4.13 Ilustrasi Penempatan Brosur Putri LBC.. ....................................... 115 

Gambar 4.14 Implementasi Iklan Poster Putri LBC.. .......................................... 116 

Gambar 4.15 Ilustrasi Penempatan Poster Putri LBC.. ....................................... 117 

Gambar 4.16 Implementasi Iklan Twitter  Putri LBC.. ....................................... 118 

Gambar 4.17 Ilustrasi Penempatan Twitter  Putri LBC.. ..................................... 118 

Gambar 4.18 Implementasi Iklan Facebook Putri LBC.. .................................... 119 

Gambar 4.19 Ilustrasi Penempatan Facebook Putri LBC.. .................................. 119 

Gambar 4.20 Implementasi Merchandise Kaos  Putri LBC.. .............................. 120 

Gambar 4.21 Ilustrasi Aplikasi Merchandise Kaos Putri LBC.. .......................... 120 

Gambar 4.22 Implementasi Merchandise Handuk  Putri LBC.. .......................... 121 

Gambar 4.23 Ilustrasi Aplikasi Merchandise Handuk Putri LBC.. ..................... 121 

Gambar 4.24 Implementasi Merchandise Pocket Bag Putri LBC.. ..................... 122 

Gambar 4.25 Ilustrasi Aplikasi Merchandise Pocket Bag Putri LBC.................. 122 

Gambar 4.26 Implementasi Iklan Desain Website ( Home)  Putri LBC.. ........... 123 



xxii 

 

Gambar 4.27 Implementasi Iklan Desain Website ( About)  Putri LBC... .......... 124 

Gambar 4.28 Implementasi Iklan Desain Website ( Gallery)  Putri LBC... ........ 124 

Gambar 4.29 Implementasi Iklan Desain Website ( News)  Putri LBC... ........... 125 

Gambar 4.30 Implementasi Iklan Desain Website ( Registrasi)  Putri LBC.. ..... 125 

Gambar 4.31 Ilustrasi Penempatan Desain Website Putri LBC... ....................... 126 

 

 



1 

 

   

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Kebutuhan manusia dapat dikatakan tidak terbatas, khususnya bagi kaum hawa 

yang biasanya memperhatikan keindahan fisik. Gaya hidup tersebut dimanfaatkan oleh  

para penyedia jasa untuk memajukan usaha klinik kecantikan. Bauran pemasaran yang 

digunakan klinik kecantikan tersebut mendasar pada gaya hidup pelanggan, yang 

mencakup luxury (kemewahan), indulgence (kemanjaan), self-image (konsep diri) dan 

admired (dikagumi) (Widjaja, 2009).  

Fenomena ini membuat banyak klinik kecantikan yang bermunculan di masyarakat 

khususnya di Surabaya. Klinik kecantikan merupakan layanan yang lebih menekankan 

kinerjanya pada jasa atau layanan yang diberikan pelanggan. Salah satu klinik 

kecantikan yang telah berkembang adalah London Beauty Centre atau yang lebih di 

kenal dengan LBC.  London Beauty Centre merupakan sebuah klinik kecantikan kulit 

yang telah berdiri selama 16 tahun dan fokus untuk memberikan pelayanan perawatan 

kulit dan penjualan produk bagi masyarakat.  Dengan menerapkan metode kedokteran 

modern dari London Research Centre Singapura, LBC mendapatkan kepercayaan dari 

pelanggan. hingga tahun 2014 LBC telah memiliki 50 cabang yang tersebar di 

Indonesia. 



2 

 

   

 

 Untuk menunjang eksistensi di tengah persaingan yang makin ketat antar klinik 

kecantikan, LBC harus melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan baik 

dengan pelanggan guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Mengingat perkembangan 

pengunjung LBC yang tidak stabil sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 Gambaran grafik pengunjung LBC 2011-2012 

 Dari grafik pengunjung di atas, dapat di ketahui pengunjung London Beauty 

Centre pada 2 tahun terakhir, dimana pengunjungnya turun secara bertahap 5%, di 

bandingkan pada tahun 2011. Suparyadi (2006,43) mengatakan hadirnya berbagai 

macam merek dengan kualitas hampir sama telah menyebabkan berkurangnya loyalitas 

terhadap merek dan kecenderungan perubahan preferensi pelanggan.  
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Loyalitas pelanggan di nilai sangat penting karena pelanggan merupakan khalayak 

terpenting dari kesuksesan perusahaan, sehingga keberadaannya harus dijaga dan 

dikelola dengan baik (Ghavami & Alireza, 2006,). 

Pada saat ini LBC berada pada tahap loyalitas pelanggan pada tingkat satisfied 

buyers, dimana pada tahap ini pelanggan sudah puas dengan pelayanan LBC, namun 

masih memungkinkan untuk berpindah-pindah jika kompetitor LBC dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar daripada yang diberikan oleh LBC. Oleh sebab itu,  LBC 

harus melakukan sebuah upaya untuk dapat menjaga bahkan meningkatkan brand 

loyalty. salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengadakan sebuah event. 

Upaya ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan memperkuat brand 

positioning terhadap London Beauty Centre. Dalam buku “The Priciples of Advertising 

and IMC”, Tom Duncan mengatakan bahwa “Salah satu cara dalam menyampaikan 

pesan sebuah brand adalah dengan mengajak customer dan potential customer untuk 

terlibat dalam sebuah event yang diselenggarakan perusahaan”. 

Salah satu event yang diadakan oleh London Beauty Centre adalah event 

pemilihan Putri LBC. Putri LBC merupakan media komunikasi yang menjangkau 

konsumen sasaran secara langsung dan berguna sebagai wadah pengembangan potensi, 

menambah pengetahuan tentang kecantikan dan kesehatan kulit serta menjadi langkah 

awal untuk memulai karir sebagai entertainer. Putri LBC sebelumnya pernah diadakan 

pada tahun 2009 dan 2011 
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Dari data yang didapatkan dapat diketahui peserta yang mengikuti event Putri 

LBC pada tahun pertama sejumlah 112 orang dari 40 cabang, sedangkan pada tahun 

kedua yaitu tahun 2011 mengalami peningkatan peserta menjadi 3x lipat peserta dari 

50 cabang. Peningkatan peserta ini juga berpengaruh pada peningkatan pengunjung 

klinik LBC di Surabaya yang mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 5x lipat. 

Oleh sebab itu, event Putri LBC ini dirasa cukup berpotensi dan dapat diadakan 

kembali agar dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk mendukung event, di 

perlukan sebuah konsep acara dan media pendukung lainnya yang meliputi media 

promosi seperti poster, flyer, spanduk, dan lain-lain. Media promosi merupakan bagian 

penting dari pemasaran suatu produk karena promosi akan membantu konsumen 

mengingat merek (Harjanto, 2009).  Media promosi menjadi sebuah alat untuk 

mengkomunikasikan pesan dari suatu produk/perusahaan kepada khalayak agar dapat 

lebih di kenal secara luas. 

Selain itu, implementasi desain pada media promosi juga berpengaruh pada 

kesuksesan suatu event. Desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan konsumen, Kotler (2004:332).  

Dengan melakukan perancangan media promosi di harapkan dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat dan mengundang pelanggan agar dapat loyal terhadap klinik kecantikan 

London Beauty Centre. Hal ini yang menjadi acuan dalam pembuatan tugas akhir 

perancangan media promosi event Putri LBC pada London Beauty Centre sebagai 

upaya meningkatkan brand loyalty. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah yang 

terdapat sebagai berikut : 

“Bagaimana merancang media promosi event Putri LBC yang dapat meningkatkan 

brand loyalty?” 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang di rumuskan di atas, batasan masalah yang di gunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Perancangan hanya di khususkan pada media promosi event Putri LBC di 

Surabaya. 

2. Merancang media promosi yang meliputi media cetak, website dan merchendise. 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perkembangan loyalitas pelanggan pada klinik kecantikan 

London Beauty Centre. 

2. Untuk mengetahui apakah perancangan media promosi pada event Putri LBC  

berpengaruh pada loyalitas pelanggan di LBC. 

3. Merancang media promosi pada event yang tepat agar menarik dan dapat 

meningkatkan eksistensi LBC. 
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1.5 Manfaat Perancangan 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

– Menambah referensi bagi masyarakat/mahasiswa tentang bagaimana membuat 

perancangan media promosi untuk sebuah event, khususnya event kecantikan Putri 

LBC pada London Beauty Centre 

– Sebagai bahan pertimbangan dalam bidang media promosi untuk event selanjutnya. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Berguna untuk memberikan informasi pada Klinik Kecantikan London Beauty 

Centre sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diaplikasikan guna menjaga kualitas, 

menjaga kesetiaan pelanggan dan menjadi sebuah strategi bisnis dalam dunia usaha 

bidang jasa kecantikan kulit di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini menjelaskan penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Loyalitas 

pelanggan pada klinik kecantikan London Beauty Centre. Penelitian terdahulu 

berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Tujuan dicantumkannya 

penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah di 

gunakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga peneliti dapat mempelajari dan dapat 

dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

Selain penelitian terdahulu, bab ini juga membahas landasan teori yang akan 

membahas tentang uraian pemecahan masalah melalui pembahasan-pembahasan 

secara teoritis. Di dalamnya berisi tentang dasar-dasar teori, konsep, ataupun prosedur 

yang terkait dengan perancangan media promosi Event Putri LBC pada London Beauty 

Centre. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh seorang mahasiswi Universitas 

Indonesia (UI) yang bernama Ruth Retno Dewi pada tahun 2012 dengan judul 

penelitian Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Ekuitas Pelanggan Melalui Loyalitas 

Pelanggan (Studi pada Klinik Kecantikan London Beauty Centre Surabaya). Penelitian 

ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan pelanggan terhadap pelayanan prima 
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yang telah dijalankan oleh London Beauty Centre selama Januari-Oktober 2011, 

bagaimana ekuitas pelanggan, bagaimana loyalitas pelanggan, bagaimana pengaruh 

pelayanan prima terhadap terbentuknya ekuitas pelanggan, serta adakah pengaruh 

loyalitas pelanggan terhadap hubungan antara pelayanan prima dengan ekuitas 

pelanggan. Peneliti ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan desain 

penelitian survey. Dengan hasil penelitian bahwa tanggapan pelanggan terhadap 

pelayanan prima yang dilaksanakan LBC Surabaya cukup baik, terdapat pengaruh 

loyalitas pelanggan terhadap hubungan antara pelayanan prima dengan ekuitas merek. 

Saran bagi LBC adalah agar LBC lebih cepat dalam memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan mengadakan program komunitas bagi pelanggan secara berkala, dan lebih 

intensif dalam memberikan informasi kepada pelanggan. 

 Untuk penelitian saat ini yang dilakukan adalah Perancangan Media Promosi 

Event Putri LBC pada London Beauty Centre Sebagai Upaya Meningkatkan Brand 

Loyalty. Dimana saat ini London Beauty Centre sebagai salah satu klinik terkemuka di 

Indonesia membutuhkan sebuah kegiatan promosi yang mendalam pada event yang 

diadakan guna membina hubungan baik dengan pelanggan agar menambah value yang 

diberikan London Beauty Centre bagi pelanggan untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan LBC agar tidak terjadi adanya brand switching. 

 Perancangan ini dilakukan dengan merancang strategi promosi, strategi kreatif, 

serta strategi media yang dikemas dalam media promosi untuk mendukung event Putri 

LBC sesuai dengan identitas dan karakteristik London Beauty Centre agar dapat 

menarik dan diterima dengan baik oleh target audience.  
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jika pada 

penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana tanggapan pelanggan 

tentang pelayanan yang telah dijalankan oleh LBC, penelitian saat ini lebih fokus pada 

aplikasi dan strategi untuk dapat mengembangkan kelangsungan Event Putri LBC yang 

berbentuk berbagai media yang diperuntukan bagi audience.  kesamaan dari penelitian 

ini adalah sama-sama fokus terhadap penelitian loyalitas pelanggan terhadap LBC. 

 

2.2 Klinik Kecantikan 

2.2.1 Definisi Kecantikan 

Kecantikan merupakan sesuatu yang tidak pernah berubah, hanya saja saat ini 

peranan wanita lebih bervariasi dalam pola kehidupan masyarakat. Membicarakan 

wanita tidak hanya terlepas dari bentuk tubuh, seksualitas, serta intektelektualnya. Pada 

dasarnya, seseorang biasa membicarakan kecantikan wanita dengan mengenali bentuk 

tubuh atau paras wajahnya. 

Pada awalnya teori kecantikan ditemukan oleh ahli filsafat Yunani pada periode 

pra –Socratic, Pythagoras. Sekolah Pythagoras melihat adanya hubungan yang kuat 

antara kecantikan dan berpotongan simetris nampak lebih menarik . Arsitektur Yunani 

kuno berpedoman kepada proporsi dan simetris ini. 

Cantik adalah persepsi atau penilaian yang diberikan oleh manusia terhadap 

kekaguman pada keindahan dari seorang wanita, cantik merupakan penilaian dari 

manusia untuk manusia, bukan persepsi atau penilaian untuk seekor binatang.  

Penggunaan kata cantik digunakan sebagai pembeda dari kata tampan, tampan 
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merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan keindahan seorang laki-laki. 

Kata cantik juga dipergunakan sebagai ungkapan kekaguman terhadap keindahan dari 

dalam diri seorang wanita, atau yang biasa dikenal dengan istilah inner beauty. 

Saat ini definisi cantik bagi tiap orang pasti berbeda-beda. Setiap wanita 

memiliki kecantikan masing-masing. Dan tentunya kecantikan yang terpancar dari 

perempuan tidak hanya dilihat dari segi fisik saja, tapi juga dari dalam diri perempuan 

tersebut. Pada dasarnya, setiap perempuan terlahir cantik. Itu sebabnya keinginan untuk 

selalu tampil cantik menjadi yang sangat menarik dan menyenangkan bagi perempuan. 

 

2.2.1 Definisi Klinik Kecantikan 

Klinik kecantikan merupakan sebuah klinik yang menawarkan jasa pelayanan 

dermatologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dermatologi berarti ilmu 

penyakit kulit dan pengobatannya. Disimpulkan bahwa klinik kecantikan adalah klinik 

yang menawarkan pelayanan dibidang perawatan kesehatan dan kecantikan kulit mulai 

dari rambut hingga kaki.  Klinik kecantikan yang ada di kota-kota besar di Indonesia 

menawarkan kombinasi perawatan kecantikan kulit, seluruh tubuh dengan konsultasi 

kesehatan dan perawatan kulit. 

Jadi, Klinik Kecantikan adalah sebuah klinik yang memberikan fasilitas 

kecantikan dan pelayanan bagi kulit. Klinik kecantikan memberikan perawatan kulit 

bagi seluruh tubuh dengan pengawasan dokter ahli kulit. Dengan perkembangannya, 

semakin banyak klinik kecantikan di kota-kota besar di Indonesia bermunculan yang 

menawarkan berbagai perawatan dengan berbagai strategi pemasaran. 
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Tingginya konsumen yang ingin melakukan perawatan juga menggunakan 

produk-produk kulit wajah menjadi suatu hal yang mampu menarik perhatian pasar. 

Dengan semakin tingginya tingkat kesibukan dan kebutuhan perempuan akan 

kosmetik, klinik kecantikan dengan teknologi modern kini banyak hadir untuk 

memfasilitasi para perempuan dan laki-laki yang mengalami masalah pada kulitnya 

seperti, jerawat, kantung mata, kulit bibir, bercak hitam atau belang karena terbakar 

matahari tanpa harus mengalami resiko kerusakan kulit akibat mencoba-coba produk 

kecantikan yang beredar di pasaran. 

 

2.3 London Beauty Centre 

London Beauty Centre merupakan klinik kecantikan yang berdiri pada tanggal 19 

Juli 1998. London Beauty Centre bermula berdiri di Jalan Poncowiatan 47, 

Yogyakarta. Saat ini di bawah naungan PT. Estetika Medika Utama, London Beauty 

Centre lahir dengan merek dagang “London Beauty Centre” (LBC), LBC merupakan 

klinik yang berfokus pada kesehatan tubuh dan kulit. Klinik LBC menjadi klinik 

terkemuka di Indonesia dalam usia 16 tahun ini.  

LBC hadir di 50 cabang yang tersebar di Indonesia, yaitu dari medan sampai 

dengan manado. LBC terus berkembang pesat seiring dengan permintaan pasar 

sehingga dapat tersebar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. LBC 

memperkerjakan lebih dari 79 dokter dan 1000 karyawan professional yang siap 

melayani ratusan member di seluruh cabang LBC. 
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Dalam pelayanannya, LBC memberikan jasa dan menjual krim kecantikan tubuh 

dan kulit wajah baik secara medis atau non medis yang bertujuan mengoptimalkan 

kecantikan tubuh dan kulit wajah serta meningkatkan derajat kesehatan. Dalam 

perkembangannya, pelayanan di London beauty centre sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh sisitem kesehatan nsional pelayanan kosmetik yang mana merupakan 

bagian dari upaya kesehatan. 

Perkembangan pelayanan kosmetik begitu pesat dan merambah di dunia medics 

yang tak lepas dari perkembangan budaya dan gaya hidup (Life Style). Seiring 

perkembangan dunia LBC menghadirkan alat alat baru dan memberikan berupa ilmu 

pengetahuan baru kepada dokter dokter LBC, sehingga para member mendapatkan  

kenyamanan dalam merawat kulit di Klinik kecantikan LBC. 

 

2.4 Perancangan 

 Menurut Siagian (1994), perancangan adalah keseluruhan proses pemikiran dan 

penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan di kerjakan di masa yang akan 

datang dalam rangka pencapaian yang telah di tentukan.  

Perancangan merupakan langkah awal yang akan di kembangkan menjadi 

sebuah produk / objek. di dalam perancangan, terdapat berbagai teknik dan ide-ide atau 

gagasan yang dapat dituangkan dan mendukung tujuan dari perancangan tersebut. 

Suatu perancangan akan di susun menjadi suatu program yang memiliki pesan. 

Perancangan akan memudahkan dalam menyusun segala sumber yang telah di 

dapatkan. 
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2.5 Pemasaran 

Pemasaran merupakan konsep yang menyeluruh, sedangkan istilah yang lain 

seperti penjualan, perdagangan dan distribusi hanya merupakan satu bagian atau satu 

kegiatan dalam system pemasaran secara keseluruhan. Pemasaran ada untuk 

memuaskan kebutuhkan konsumen sesuai dengan sasaran perusahaan. 

Menurut Philip Kotler (2005), pemasaran adalah proses sosial yang dengan 

mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa 

yang bernilai dengan pihak lain. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah sebuah proses 

sosial dimana fokus pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok sehingga 

memberikan kepuasaan yang maksimal. 

Unsur pokok dalam kegiatan pemasaran adalah: 

1. Pemasar. Pemasar adalah organisasi perusahaan atau perorangan yang mempunyai 

tujuan tertentu bagi organisasi maupun pribadinya. Pemasaran memiliki kapasitas 

seperti sumber daya, teknologi dan manajemn. 

2. Barang dan Jasa. Barang dan jasa merupakan apapun bentuk sesuatu yang 

ditawarkan produsen untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

3. Pasar. Pasar adalah konsumen pribadi atau organisasi perusahaan yang mempunyai 

kebutuhan dan keinginan yang berwujud sebagai permintaan terhadap barang atau 

jasa. 
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4. Proses pertukaran. Pertukaran adalah kegiatan dua pihak yang masing-masing 

memerlukan sesuatu milik pihak yang lain sebagai usaha untuk pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan masing-masing. 

 

2.6 Media Promosi 

2.6.1 Media 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, 

media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan ala-alat komunikasi. 

Kalimat media sebenarnya berasal dari bahasa latin yang secara harafiah mempunyai 

arti perantara atau pengantar.  

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pengertian media adalah alat atau 

sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. 

Media disebut juga alat-alat audio visual, artinya alat yang dapat dilihat dan didengar 

yang dipakai dalam proses komunikasi. 

Dalam sebuah website dijelaskan bahwa Gerlach dan Ely (1971) mengatakan: 

“media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap” (staff.uny.ac.id) 

2.6.2 Promosi 

 Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau 

jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 
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mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau distributor mengharapkan 

kenaikannya angkat penjualan. (http://id.wikipedia.org) 

 Kotler (2001:41) menyatakan bahwa “Promosi adalah berbagai kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan yang menonjolkan keistimewaan-keistimewaan  produknya 

yang membujuk konsumen sasaran agar membelinya”.  

Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian pemasaran suatu barang. 

Promosi merupakan suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi 

yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang memuat 

pemberitaan, membujuk, dan memppengaruhi segala sesuatu mengenai barang maupun 

jasa yang dihasilkan untuk konsumen. Segala kegiatan promosi ini bertujuan untuk 

meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen. 

 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa promosi 

merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran dan sering 

dikatakan sebagai proses berlanjut. Ini disebabkan karena promosi dapat menimbulkan 

rangkaian kegiatan selanjutnya di perusahaan. 

Menurut Tjiptono (2001) tujuan promosi diantaranya adalah : 

a. Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan (category need). 

b. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada 

konsumen (brand awareness). 

c. Mendorong pemilihan terhadap suatu produk (brand attitude). 
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d. Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk (brand puchase intention).  

e. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain (puchase facilitation).  

f. Menanamkan citra produk dan perusahaan (positioning) 

 

2.6.3 Media Promosi 

Media promosi merupakan sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

suatu produk/jasa/image ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih 

luas. Media promosi membuat produk  unggulan dari sebuah perusahaan dapat 

berpotensi dilirik dan diminati oleh target khayalak yang dikehendaki.  

Adapun pengertian promosi menurut William J Stanton yang dikutip oleh 

Djaslim Saladin (2006 : 171), yaitu : “Promotion is the element in an organization’s 

marketing mix that serves to inform, persuade, and remind the market of the 

organization and or its products”. Yang artinya “Promosi adalah salah satu unsur 

dalam bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, 

membujuk, dan mengingatkan tentang produk perusahaan”. 

 media promosi dapat di aplikasikan dalam berbagai saranan media dan telah di 

perhitungkan dengan baik oleh suatu perusahaan untuk mempromosikan sebuah 

produk/jasa.  

 

 



17 

 

Menurut Bahruddin dalam sebuah blog (blog.stikom.edu) media promosi 

umumnya dibagi menjadi dua jenis yaitu Above The Line (ATL) dan Below The Line 

(BTL). 

1. Above The Line (ATL) 

Above the line adalah aktifitas marketing/promosi yang biasanya dilakukan oleh 

manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan. Sifat ATL 

merupakan media ‘tak langsung’ yang mengenai audience, karena sifatnya yang 

terbatas pada penerimaan audience.  

Contoh media ATL adalah sebagai berikut: 

a. Majalah 

Menurut Assegaff (1980:27) dalam buku desain komunikasi visual terpadu, 

majalah termasuk sebagai media cetak, pesan-pesan dalam majalah bersifat permanen 

dan publik dapat mengatur tempo dalam membacanya, selain itu pula kekuatan 

utamanya adalah dapat dijadikan sebagai bukti. 

Majalah merupakan salah satu jenis alat komunikasi dalam bentuk publikasi yang 

terbit secara berkala seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada waktu-waktu yang 

teratur. Majalah di terbitkan dengan isi berupa artikel, berita, cerita, tajuk rencana, atau 

berbagai referensi lainnya. 

Kelebihan majalah: 

- Mampu menuju khalayak-khalayak spesifik 

- Iklan majalah memiliki kualitas cetak dan warna yang baik 

- Majalah dicatat memiliki usia pembaca yang panjang 
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Kekurangan majalah: 

- Harga periklanan dalam majalah cenderung mahal 

- Iklan majalah harus diserahkan jauh hari sebelum tanggal publikasi 

 

b. Surat kabar 

Surat kabar/Koran adalah sebuah media komunikasi dalam bentuk cetak yang 

diterbitkan secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan masing-masing. 

Tujuan dari surat kabar adalah memperoleh berita dari sumbebr yang tepat untuk 

disampaikan secepat dan selengkap mungkin kepada pembacanya. Melalui surat kabar, 

memungkinkan untuk terjadinya komunikasi segera dan menawarkan berbagai 

penawaran atau mengumumkan sesuatu. 

Kelebihan : 

- Memberikan cangkupan lengkap yang tidak dibatasi pada kelompok tertentu 

- Iklan dapat tayang dengan cepat dan mudah di ubah 

- Edisi-edisi khusus memungkinkan penargetan secara tepat 

- Kebanyakan ditargetkan secara geografis. 

Kekurangan: 

- Tidak memiliki usia baca panjang seperti majalah 

- Pengiklan nasional harus melakukan penanganan terpisah terhadap setiap 

penerbit koran. 
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c. Billboard 

Secara bahasa, Billboard berarti Papan iklan. Billboard merupakan bentuk promosi 

iklan luar ruang dengan ukuran besar. Bisa disebut juga billboard adalah bentuk poster 

dengan ukuran yang lebih besar yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai 

dilalui orang. 

Billboard termasuk model iklan luar ruangan yang memiliki perkembangan yang 

cukup pesat dan billboard di desain untuk menyampaikan pesan berupa pemberitahuan, 

ajakan, atau peringatan yang ditujukan kepada masyarakat atau public. 

Kelebihan billboard : 

- Biaya yang di keluarkan cukup hemat 

- Gambar besar dan mencolok 

- Memiliki batasan geografis 

- Jangkauan luas 

Kekurangan billboard : 

- Tidak dapat serentak 

- Pesan yang disampaikan terbatas 

- Mudah sebagai sasaran pengrusakan 
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d. Website 

Situs web (bahasa Inggris: web site) atau sering disingkat dengan istilah situs 

adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai 

pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web) 

 Website merupakan sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat 

mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang pemilik wesite tersebut, 

memberi pertanyaan, masukan atau bahkan mengetahui dan membeli produk yang 

dimilikinya.  Website menjadi salah satu media promosi yang paling popular saat ini, 

fungsi website tidak hanya sebagai sarana promosi melainkan juga sebagai upaya untuk 

meningkatkan prestise dari suatu perusahaan. 

Tabel 2.1 

Kelebihan dan kekurangan media ATL 

Kelebihan Kekurangan 

Surat kabar dapat menjangkau cakupan 

pasar yg luas, semisal regional, nasional 

ataupun local. 

Sekalipun jangkauannya bersifat 

massal, surat kabar dibaca orang dalam  

tempo yang singkat sekali.  

konsumen umumnya memandang surat 

kabar sebagai sesuatu yang actual dan  

layak dipercaya  

Sekalipun memiliki sirkulasi yang luas, 

beberapa kelompok pasar tertentu  

tetap tidak dapat dilayani dengan baik. 
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Pengiklan dapat lebih bebas memilih 

pasar mana (dalam cakupan  

geografis)yang akan diprioritaskan. 

Beberapa produk tidak dapat dapat 

diiklankan dengan bai lewat surat 

kabar.  

 

2. Below The Line (Media Lini Bawah) 

Below the line adalah segala aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di 

tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen 

supaya aware dengan produk kita, contohnya : program bonus/hadiah, event, 

pembinaan konsumen dll. 

Semua aktifitas ini biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang 

menjadi area pemasarannya. Pada intinya aktifitas BTL selalu bertujuan untuk 

mendukung dan memfollow up aktifitas ATL. 

Sifat BTL merupakan media yang ‘langsung’ mengena pada audience karena 

sifatnya yang memudahkan audience langsung menyerap satu produk/pesan saja. Jadi, 

Kegiatan promosi adalah salah satu bagian dari bauran pemasaran  perusahaan, yang 

isinya memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen tentang produk atau 

jasa yang ditawarkan perusahaan.  
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Contoh media BTL adalah sebagai berikut: 

a. Brosur 

Menurut definisi UNESCO, brosur adalah terbitan tidak berkala yang tidak dijilid 

keras, lengkap (dalam satu kali terbitan), memiliki paling sedikit 5 halaman tetapi tidak 

lebih dari 48 halaman, di luar perhitungan sampul.“ 

Brosur merupakan alat promosi yang terbuat dari kertas yang digunakan suatu 

perusahaan tertentu untuk mempromosikan produk atau jasa yang di tawarkan. Brosur 

berguna untuk memberikan informasi dan daya jual, membangkitkan minat dan 

memperkuat posisi perusahaan. 

Kelebihan Brosur: 

- Dapat di sebarkan sesuai dengan segmentasi 

- Biaya produksi murah 

- Mudah di simpan 

Kekurangan brosur: 

- Produksi dalam jumlah besar dapat sia-sia 

- Mudah rusak 
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b. Banner 

Banner merupakan salah satu media promosi yang dicetak dengan Print Digital 

yang umumnya berbentuk vertikal atau horizontal. Banner merupakan penyederhanaan 

dari Baliho. Banner biasa digunakan sebagai identitas sebuah perusahaan/instansi. 

Banner merupakan salah satu media promosi yang mudah disimpan, awet dan lebih 

praktis. 

Kelebihan :  

- biaya produksi murah dan cepat 

- dapat di lihat dari jauh 

- berisi lebih banyak informasi 

Kekurangan : 

- Jenis bahannya mudah rusak 

- Bergantung pada cuaca dan kondisi 

- Di perlukan waktu yang cukup lama untuk memahami informasi 

 

c. Poster 

Poster adalah sebuah karya grafis sebagai media komunikasi yang diterapkan diatas 

selembar kertas berukuran tertentu. Menurut Robin Landa dalam buku Graphic Design 

Solutions, poster merupakan bentuk publikasi dua dimensional dan satu muka, yang 

digunakan untuk menyajikan informasi, data, jadwal atau penawaran dan untuk 

mempromosikan orang, acara, tempat, produk, perusahaan, jasa atau organisasi. 
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Kelebihan Poster: 

- Khalayak dapat mengatur tempo dalam membaca 

- Pesan nya bersifat permanen dan dapat dijadikan bukti 

- Dapat di bagikan di berbagai tempat sesuai target nya. 

Kekurangan poster: 

- Jenis bahan mudah rusak / sobek 

- Di perlukan keahlian membaca dan perhatian khusus. 

 

d. Event 

Event adalah sebuah media komunikasi yang berfungsi sebagai jembatan antara 

konsumen dan perusahaan. Kegiatan promosi below the line suatu brand paling banyak 

dilakukan melalui beragam event. Dengan adanya event ini, konsumen akan 

berhubungan langsung dengan brand, sehingga bisa terjadi komunikasi antara brand 

dengan konsumen. Event juga mernjadi salah satu kiat untuk menarik perhatian media 

pers dan public terhadap sebuah perusahaan atau produk tertentu.  

Event merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang memberikan pengalaman secara 

langsung dan nyata bagi target audience. Event yang termasuk ke dalam kategori media 

promosi ialah suatu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemilik brand 

sehingga terjalin interaksi antara pelanggan dengan produk dalam suatu aktivitas 

tertentu. 
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Tabel 2.2 

Kelebihan dan kekurangan media BTL 

Kelebihan Kekurangan 

media ini mampu menjangkau kelompok 

konsumen tertentu yang dapat  

dipilih kepentingan sasaran pasar.  

Target audiencenya terbatas.  

Untuk mendapatkan tanggapan yang 

segera, media dapat disisipi formulir  

yang musah diisi berikut amplop dan 

stempel perangko berlangganan agar  

calon pembeli dapat segera mengirim 

pesan.  

Sekalipun memiliki sirkulasi yang luas, 

beberapa kelompok pasar tertentu  

tetap tidak dapat dilayani dengan baik. 

Pesan akan dibaca oleh calon pembeli 

tanpa ada pesaing atau pesan-pesan  

interupsi. 

 

 

 

2.7 Brand Loyalty 

Definisi dari brand loyalty adalah loyalitas yang diberikan pelanggan terhadap 

sebuah merek. Loyalitas merek merupakan suatu konsep yang sangat penting dan 

menjadi ukuran inti dari brand equity. Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan 

suatu ukuran keterlibatan pelanggan kepada sebuah merek (Durianto, dkk, 2001: 126). 
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Loyalitas pelanggan terhadap suatu produk biasa tercermin dari kebiasaan 

konsumen untuk membeli barang/jasa yang di tawarkan secara continue (terus-

menerus), dimana konsumen menanggap bahwa barang/jasa ini merupakan salah satu 

bagian dari kebutuhan yang harus mereka penuhi. Apabila loyalitas merek meningkat, 

maka kerentaan kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat dikurangi. 

  Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat 

dijadikan aset strategi yang berharga bagi sebuah merek. 

 Beberapa potensi yang dapat diberikan brand loyalty kepada perusahaan, antara lain: 

• Reduce marketing cost (mengurangi biaya pemasaran). Jauh lebih mudah 

mempertahankan konsumen setia jika dibandingkan dengan upaya untuk 

mendatangkan konsumen, sehingga biaya pemasaran akan mengecil. 

• Trade leverage (meningkatkan perdagangan). Loyalitas yang kuat terhadap 

sebuah merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan memperkuat 

kepercayaan distributor pemasaran. 

• Attracting new costumers (mendatangkan konsumen baru). Loyalitas merek yang 

tinggi akan memicu word of mouth dimana konsumen setia akan cenderung 

menjadi pengiklan yang sangat fanatik. 

• Provide time to responds competitive threats (memberi waktu untuk merespon 

ancaman persaingan). Brand loyalty akan memberikan waktu bagi sebuah merek 

untuk merespon gerakan dari pesaing. Konsumen yang loyal akan selalu 

memberikan waktu bagi merek tersebut untuk memperbaharui produknya dengan 

cara menyesuaikan atau menetralisasikannya. 
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Selain itu. Menurut Durianto, dkk (2001:4), Brand Loyalty juga memiliki 

Tingkatan sebagai berikut :  

1. Switcher/price buyer merupakan tingkat loyalitas yang paling dasar. Pembeli 

tidak loyal sama sekali terhadap suatu merek. 

2. Habitual buyer adalah pembeli yang puas dengan produk, atau setidaknya tidak 

mengalami ketidakpuasaan, dan membeli merek produk tertentu karena 

kebiasaan. 

3. Satisfied buyer adalah orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya 

peralihan, yaitu biaya dalam waktu, uang atau resiko kinerja sehubungan dengan 

tindakan beralih merek. 

4. Liking the brand adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai suatu merek, 

yang di landasi pada suatu asosiasi seperti simbo, rangkaian pengalaman dalam 

menggunakan produk. 

 

 

2.8 Warna 

Salah satu elemen visual yang dapat dengan mudah menarik perhatian pembaca 

adalah warna. Warna merupakan unsur desain yang paling menarik perhatian pembaca 

dalam kondisi apapun, warna juga dianggap memiliki pengaruh terhadap psikologi 

seseorang. 
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Menurut Supriyono, Rakhmat (2010:70) dalam bukunya yang berjudul Desain 

Komunikasi Visual. Penggunaaan warna yang tepat pada suatu desain dapat membantu 

menciptakan mood dan membuat desain lebih berbicara. Sebaliknya, jika pemakaian 

warna kurang tepat maka dapat merusak citra, mengurani nilai keterbacaan dan bahkan 

menghilangkan gairah baca. 

Menurut Brewster dalam teori nya yang dinyatakan pada tahun 1831, warna 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok warna yaitu primer, sekunder, tersier, dan warna 

netral. 

- Warna primer (primary colors), merupakan warna dasar yang tidak merupakan 

campuran dari warna-warna lain. Warna yang termasuk dalam golongan warna 

primer adalah merah,biru, dan kuning. 

- Warna Sekunder (secondary colors), merupakan hasil pencampuran warna-warna 

primer dengan proporsi 1:1. Misalnya warna jingga merupakan hasil campuran 

warna merah dengan kuning, hijau adalah campuran biru dan kuning, dan ungu 

adalah campuran merah dan biru. 

- Warna Tersier (tertiary colors), merupakan campuran salah satu warna primer 

dengan salah satu warna sekunder. Misalnya warna jingga kekuningan didapati dari 

pencampuran warna kuning dan jingga. 

- WarnaNetral (neutral colors), merupakan hasil campuran ketiga warna dasar dalam 

proporsi 1:1:1. Warna ini sering muncul sebagai penyeimbang warna-warna 

kontras di alam. Biasanya hasil campuran yang tepat akan menuju hitam. 
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Gambar 2.1 Warna Primer 
(sumber: http://3.bp.blogspot.com) 

 

Warna dalam seni rupa berbeda dengan system warna yang digunakan di 

percetakan (offset). Di percetakan hanya terdapat empat warna pokok yang dikenal 

dengan sebutan CMYK, kependekan dari Cyan (light blue), Magenta (Pinky red), 

Yellow, dan Black. 

 

Gambar 2.2  Warna CMYK 
(Sumber:http://jettprint.com.au) 

 

Sedangkan secara visual, warna di bagi menjadi dua golongan, yaitu warna dingin 

dan warna panas yang memiliki temperatur sehingga dapat menimbulkan sensasi visual 

(penglihatan) akan perasaan panas dan dingin. 



30 

 

- Warna dingin, warna dingin memberi kesan pasif, statis dan kalem. Warna yang 

termasuk dalam kategori ini adalah hijau, biru, hijau-biru, biru-ungu, dan ungu. 

- Warna panas, warna panas dapat memberikan kesan hangat, dimanis dan aktif. 

Warna yang termasuk dalam kategori ini adalah merah, merah-orange, oranye.  

 

Gambar 2.3 Warna Panas dan Dingin 
(sumber: http://desaininspirasi.files.wordpress.com) 

 

Tabel 2.3 Sifat warna. 

Teori warna pada buku desain komunikasi visual terpadu menyatakan bahwa warna 

mempunyai sifat dan watak yang sering diasosiasikan dengan suasana, waktu, dan 

kesempatan. 

Merah 

 

Lambang kegembiraan dan keberanian, dapat 

memberikan daya tarik kuat yang banyak disenangi oleh 

anak-anak dan wanita. 

Hitam 

 

Lambang kenikmatan dan kedudukan, tepat digunakan 

untuk pakaian jamuan resmi dalam peristiwa penting. 
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Kuning 

 

Lambang keagungan dan kehidupan, memiliki sifat 

kesaktian, kecemburuan, dan keributan. 

Putih 

 

Lambang kesucian dan kebersihan, memiliki sifat 

bercahaya. 

Biru 

 

Lambang ketenangan, pengorbanan dan harapan. 

Memiliki sifat dingin, pasif, dan tenang. 

Hijau 

 

Lambang kesehatan, sejuk dan santai, disenangi 

seseorang yang mempunyai sifat santai dalam 

keseharian hidupnya. 

Violet 

 

Lambang ketabahan dan keadilan, memiliki sifat dingin 

yang mengesankan. 

Abu-abu 

 

Lambang ketenangan dan kerendahan hati, biasa 

digunakan sebagai latar belakang untuk segala warna. 
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2.9 Tipografi 

Tipografi bisa juga dapat dikatakan sebagai “visual language” atau dapat 

berarti “Bahasa yang dapat dilihat”. Menurut Kusrianto, Adi ( 2010, pengantar 

tipografi). Sebelum era digital, Tipografi adalah ilmu atau skill yang berkaitan dengan 

profesi penata aksara di percetakan maupun seniman seniman yang bekerja di 

perusahaan pembuatan aksara (disebut type foundry). 

Pendifinisian umum tipografi adalah ilmu yang berkaitan dengan  aksara cetak. 

Dan tipografi dalam pengertian yang lebih bersifat ilmiah adalah seni dan tekhnik 

dalam merancang maupun menata aksara dalam kaitannya untuk  menyusun publikasi 

visual baik cetak maupun non cetak. 

Menurut Supriyono, Rakhmat (2010, Desain Komunikasi Visual). Tujuan 

mendesain adalah menyampaikan informasi kepada pembaca secara cepat, mudah, dan 

menyenangkan, bukan sebaliknya. Maka pemilihan jenis dan karakter huruf, serta cara 

pengelolaanya akan sangat menentukan keberhasilan Desain Komunikasi Visual. 

Dibaca tidaknya sebuah pesan tergantung pada penggunaaan huruf (type face) dan cara 

penyusunanya.  

Dalam buku Desain Komunikasi Visual (teori dan aplikasi), dijelaskan bahwa cara 

mengenali huruf antara lain dapat dilihat dari periode pembuatannya. Berdasarkan 

sejarah perkembangannya huruf dapat digolongkan menjadi tujuh gaya atau style, 

yaitu: 
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a. Huruf Klasik 

Huruf klasik memiliki kait (serif) lengkung atau biasa disebut Old Style Roman, 

banyak digunakan untuk desian-desain media cetak di inggris, italia, dan 

Belanda pada awal teknologi cetak. 

 

b. Huruf Transisi (Transitional) 

Hampir sama dengan huruf Old Style Roman, hanya berbeda pada ujung kaitnya 

yang runcing dan memiliki sedikit perbedaan tebal-tipis pada tubuh huruf (garis 

vertical tebal) 

 

c. Huruf Modern Roman 

Sebutan “modern” barangkali kurang relevan karena huruf ini sudah digunakan 

sejak tiga abad lalu (1788). Huruf ini sudah jarang digunakan untuk teks karena 

ketebalan tubuh huruf sangat kontras. 
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d. Huruf Sans Serif 

Jenis huruf Sans Serif sudah dipakai sejak awal tahun 1800. Di sebut Sans Serif 

karena tidak memiliki serif/kait/kaki. Salah satu ciri huruf ini adalah memiliki 

bagian-bagian tubuh yang sama tebalnya. 

 

 

e. Huruf Berkait Balok (Egyptian Slap Serif) 

Huruf Egyptian memiliki kait berbentuk balok yang ketebalannya hampir sama 

dengan tubuh huruf sehingga terkesan elegan, jantan, dan kaku. 

 

 

f. Huruf Tulis (Script) 

Jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan (hand-writing), sangat sulit dibaca 

dan melelahkan jika dipakai untuk teks yang panjang. 
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g. Huruf Hiasan (Decorative) 

Huruf Dekoratif bukan termasuk huruf teks sehingga sangat tidak tepat jika 

digunakan untuk teks panjang. Huruf ini lebih cocok dipakai untuk satu kata 

atau judul yang pendek. 

 

 

2.10 Layout 

Layout secara bahasa inggris artinya (1) susunan, tataruang (pada majalah) atau (2) 

rancangan (pada bangunan). Biasa diartikan dengan “tata letak”, yaitu menata letak 

teks, gambar, dan sebagainya dalam sebuah halaman. 

Layout adalah penyusunan dari elemen-elemen desain yang berhubungan kedalam 

sebuah bidang sehingga membentuk sebuah susunan artistik. Tujuan utama layout 

adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah 

cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan. 

Basuki dalam (Pujiruyanto, 2005:72) membagi tahapan tata letak menjadi tiga, yaitu:  

1. Tata letak miniatur merupakan penyusunan unsur-unsur grafis yang masih 

            berupa kolom teks dan kolom gambar. 
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2. Tata letak kasar merupakan tahapan rancangan yang sudah berwujud gambar 

dan teks. 

3. Tata letak komprehensif merupakan tahapan dimana unsur-unsur grafis sudah 

ditempatkan dengan benar dan siap untuk dicetak. 

Selain itu, faktor-faktor yang harus di perhatikan dalam perancangan sebuah layout 

adalah sebagai berikut : 

1. Huruf dan ukurannya 

2. Huruf dan ukurannya 

3. Bentuk, ukuran, dan komposisi 

4. Warna Ukuran kertas cetak (bila dicetak) 

Beberapa macam layout dalam bidang desain dan periklanan adalah sebagai berikut:  

1. Mondrian Layout 

Layout Mondrian di konsep oleh Piet Mondrian yang merupakan seorang pelukis 

asal Belanda. Penyajian layout iklan berbentuk square/landscape/portrait. Setiap 

bidangnya sejajar dengan bidang penyajian dan berisi gambar /copy yang sering 

berpadu dan sehingga membentuk suatu komposisi yang konseptual. 
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Gambar 2.4  Contoh Mondrian Layout 
(Sumber: http://lindaperry.us) 

 

2. Multi Panel Layout 

Multi Panel Layout merupakan bentuk media informasi yang mana dalam suatu 

bidang penyajian di kelompokkan menjadi suatu tema visual dalam bentuk yang sama, 

seperti square/double square dan semuanya. 

 

Gambar 2.5 Contoh Multi Panel Layout 
(Sumber http://www.adclassix.com) 
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3. Picture Window Layout 

Pada layout ini, Posisi iklan produk yang di iklankan di munculkan secara close up. 

Bisa dari produk itu sendiri atau menggunakan model seperti public figure.  

 

Gambar 2.6 Contoh Picture Window Layout 
(Sumber: http://ngopidesain.files.wordpress.com) 

 

4. Copy Heavy Layout 

Pada layout copy heavy layout ini posisi iklan menonjolkan bentuk naskah (Copy 

Writing) yang komposisi layoutnya didominasi oleh penyajian teks (Copy). 

 

Gambar 2.7 Contoh Heavy Layout 
(Sumber: http://badcopnodonuts.com) 
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5. Frame Layout 

Frame Layout Merupakan wujud media informasi domana bingkai, border, frame 

nya membentuk suatu naratif (Mempunyai Cerita). 

 

Gambar 2.8 Contoh Frame Layout 
(Sumber: http://3.bp.blogspot.com) 

 

 

2.11 Teori Analisa SWOT 

Analisa SWOT merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam 

menganalisa faktor internal dan eksternal organisasi baik organisasi profit maupun 

nonprofit, seperti pemerintah. Analisa SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai 

evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Kotler, 

2000:8). Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dibagi kedalam dua 

lingkungan analisa, yaitu lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal 

organisasi (Kotler, 2000:8). 
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Pendapat lain tentang SWOT adalah “analisa yang didasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats)” 

(Rangkuti, 2003:19). 

Analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa mendasar, yang berguna 

untuk melihat suatu topic permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisa ini 

biasanya berupa arahan/rekomendasi untuk mempertahankan produk dengan kelebihan 

yang dimiliki dan menghindari ancaman serta mengurangi kekurangan.  

1. Peluang (opportunities) 

Opportunities merupakan hal / faktor diluar perusahaan yang jika dapat 

dimanfaatkan dengan baik akan membawa keuntungan dan dapat mendukung 

kelancaran perkembangan perusahaan. 

2. Ancaman (threats) 

Threats adalah hal/faktor dari luar perusahaan yang harus segera diatasi untuk 

mendukung kelancaran perusahaan dalam mencapai tujuan. Tantangan ini 

dapat menjadi penghambat sekaligus perangsang untuk mendorong perusahaan 

agar lebih baik lagi. 

3. Kekuatan (strengths) 

Strengths adalah faktor internal yang dimiliki perusahaan yang dapat 

mendukung perkembangan perusahaan dan diakui eksistensinya oleh 

masyarakat. 
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4. Kelemahan (weakness) 

Weakness adalah faktor internal yang dimiliki perusahaan yang dapat 

menimbulkan permasalahan dan dapat berubah menjadi tantangan untuk 

kelancaran perusahaan. 

Selanjutnya di dalam penelitian anallisis SWOT, akan diperoleh hasil berupa 

kesimpulan-kesimpulan berdasarkan ke-4 faktor muka yang sebelumnya telah 

dianalisis: 

- Strategi Kekuatan-kesempatan (S dan O) 

Strategi ini merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan atas peluang yang 

telah diidentifikasi. 

- Strategi Kelemahan-Kesempatan ( W dan O) 

Kesempatan yang diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan 

perusahaan. Pilihan strategi lain adalah mengatasi kelemahan agar dapat 

memanfaatkan kesempatan. 

- Strategi Kekuatan-Ancaman (S dan T) 

Mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang mampu mengurangi ancaman 

yang timbul diluar perusahaan. 

- Strategi Kelemahan-Ancaman (W dan T) 

Untuk menghadapi ancaman dan kelemahan yang ada, strategi yang biasa 

digunakan adalah keluar dari situasi tersebut dan dapat bekerja sama dengan 

perusahaan yang lebih kuat. 
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2.12 Segmentasi, Targetting, dan Positioning (STP) 

 Tujuan pokok strategi segmentasi, targeting, dan positioning adalah 

memosisikan suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek 

tersebut memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan. 

 Konsep segmentasi pasar pertama kali diperkenalkan oleh Wendell R.Smith 

pada tahun 1956 dalam artikelnya yang berjudul “Product Differentiation and Market 

Segmentation as Alternative Marketing Strategis” yang dimuat di Journal Of 

Marketing. Menurutnya, konsumen itu bersifat unik dan berbeda-beda. 

Konsekuensinya, mereka membutuhkan program pemasaran yang berbeda pula.  

Menurut Tjiptono,(2008:213), Prespektif permintaan dapat diintegrasikan 

dengan perspektif penawaran melalui proses segmentasi  pasar strategis yang langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Segmentasi 

Mensegmentasikan pasar menggunakan variable-variabel permintaan, seperti 

kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, manfaat yang dicari, solusi atau masalah 

yang dihadapi. 

2. Targetting 

Mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen menggunakan variable-variabel yang 

dapat mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen. 
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3. Positioning 

Mengidentifikasi konsep positioning bagi produk dan jasa perusahaan yang atraktif 

bagi pelanggan sasaran dan kompatibel dengan citra korporat yang diharapkan 

perusahaan. 
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 BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN KARYA 

 

3.1 Metode Penelitian  

 Perancangan ini di lakukan dengan menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004:3) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang 

diamati. Dari pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku mengenai suatu objek yang 

diteliti. 

 Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan wawancara, catatan lapangan, 

studi eksisting, dan kepustakaan. Hal ini di karenakan penelitian ini membutuhkan 

informasi lebih mendalam tentang event Putri LBC pada London Beauty Centre. 

Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi secara langsung 

kepada nara sumbernya. Menurut Creswell (1998:15) pendekatan ini membantu 

peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih 

individu dengan lebih mendalam. Diharapkan penelitian ini menghasilkan data 

deskriptif berupa kata tertulis ataupun lisan. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, data yang diperoleh akan di susun untuk 

melakukan perancangan media promosi pada event Putri LBC.  
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Diharapkan data yang didapatkan dapat memecahkan masalah yang ada dan 

mendukung dalam pemilihan media, unsur visual, dan konsep pada media promosi 

tersebut. 

Permasalahan yang timbul pada event Putri LBC pada London Beauty Centre 

adalah kurangnya perhatian terhadap media promosi pada event Putri LBC dan di rasa 

masih kurang dapat mendukung perusahaan untuk menarik lebih banyak konsumen 

untuk ikut serta dalam event tersebut. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dimana teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini merupakan pengembangan metode riset kualitatif  

sehingga data dapat dikumpulkan dan di susun dengan baik. 

 Menurut Nazir (2003,p174), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan 

langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, dimana data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk 

keterangan dan pernyataan dari pihak terkait. Data ini didapatkan dari wawancara, 

catatan lapangan dan pengumpulan data lainnya. 

 Menurut Sugiyono (2008:63), terdapat 4 macam tekhnik pengumpulan data, 

yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. 
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1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai 

fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan 

(Shulhah, 2003). 

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu 

objek. pengamatan ini dilakukan secara sistematis dan fokus pada hal tertentu yang di 

amati.  Beberapa informasi yang di peroleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), 

pelaku, kegiatan, perbuatan, peristiwa dan objek itu sendiri. 

Metode observasi ini adalah suatu tahap awal untuk mendapatkan data dari klinik 

kecantikan London Beauty Centre, melihat secara langsung keadaan dan meneliti 

loyalitas pelanggan, khususnya di Surabaya. Dalam suatu riset, harus di dapatkan data 

yang valid dari sumber yang tepat. 

 

2. Wawancara 

Metode wawancara/interview merupakan metode yang di gunakan untuk mencari 

data dengan melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung (tatap muka) dengan 

orang yang berkaitan dan dapat mendukung perancangan. 

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan 

informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

Ciri utama dari interview ini ini adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to 

face relation ship) antara si pencari informasi dengan sumber informasi (Sutopo 

2006:74) 
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Dalam perancangan ini, metode ini di laksanakan dengan melakukan tanya jawab 

terstruktur secara langsung informan dari pihak London Beauty centre, yaitu dengan 

bagian kepala cabang London Beauty Centre cabang Surabaya, karyawan ataupun 

pihak-pihak terkait dari London Beauty Centre yang dianggap mengetahui lebih dalam 

tentang event putri LBC pada London Beauty Centre. Hal ini di lakukan untuk 

memperdalam perkembangan event yang diadakan oleh klinik London Beauty Centre 

sebagai salah satu klinik terkemuka di Indonesia.  

 

3. Dokumentasi 

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berarti mengajar. 

Dokumentasi di lakukan dengan cara mempelajari sekumpulan data yang berupa 

catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian.  

Menurut Sugiyono (2008:83), dokumentasi merupakan pelengkap dari metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kreadibilitas hasil 

penelitian ini akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumentasi ini. 

Dokumentasi pada perancangan media promosi Putri LBC ini dapat berupa dokumen, 

foto dan bahan pendukung yang terlibat dalam acara Putri LBC. 

 

4. Metode Literatur 

Metode literature merupakan pengumpulan data untuk menunjang pengambilan 

data. Metode literature akan di laksanakan dengan mempelajari buku buku grafis 

aplikasi desain dan multimedia secara umum. terutama buku-buku tentang desain 



48 

 

media promosi, juga mencari referensi dari berbagai situs-situs internet untuk 

mendukung data penelitian untuk memperoleh sintesis yang lebih informatif dan 

akurat, yang digunakan sebagai pedoman merancang media promosi event Putri LBC 

pada London Beauty Centre. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara, catatan lapangan atau survey langsung. Tahapan analisis data 

merupakan tahap yang paling menentukan, sebab peneliti harus meneliti, mempelajari, 

membandingkan semua data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan.  

Menurut Patton dalam moleong adalah “Proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar:. Menurut 

moleong langkah-langkah atau proses analisis data secara umum dapat digunakan 

sebagai berikut: 

“proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan 

berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, foto-foto dan 

sebagainya. Setelah dibaca,dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi 

merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Tahap akhir dari analisis ini 

adalah pemeriksaan keabsahan data, setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsran 
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data dalam mengelolah hasil sementara menjadi teori substantive dengan menggunakan 

beberapa metode tertentu” 

 Data yang diperoleh dari London Beauty Centre akan diperiksa apakah data 

tersebut telah mencukupi untuk memecahkan permasalahan atau belum. Dimana data 

akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan event Putri LBC. Selain itu data 

yang didapatkan harus di pilih yang merupakan data valid dan sudah dapat digunakan 

sebagai pedoman perancangan media promosi event Putri LBC pada London Beauty 

Centre yang sesuai dengan kriteria konsep yang telah ditentukan sesuai dengan data-

data yang telah diperoleh. 

 

3.3.1 Hasil dan Analisis Data 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan di kilnik kecantikan 

London Beauty Centre pada tanggal 18 Maret 2014 dengan ibu Erniaty sebagai kepala 

cabang klinik London Beauty Centre cabang Surabaya. Berikut uraian dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan: 

Hasil dari wawancara adalah bahwa London Beauty Centre merupakan klinik 

kecantikan yang berawal dari salon kecantikan dikota Yogyakarta, sampai dengan 

umur 46 tahun ini LBC berusaha menjadikan kliniknya menjadi pusat perawatan 

kecantikan modern di Indonesia. LBC biasa melakukan promosi melalui mulut ke 

mulut. Salah satu cara untuk mendapatkan perhatian pelanggan adalah dengan 

memberikan promo pada setiap acara tertentu, semisal memberikan potongan harga 

pada hari kartini atau pada saat ulang tahun LBC. LBC juga berusaha untuk 
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menjangkau pelanggan secara langsung dengan beberapa event yang pernah diadakan. 

Event yang pernah diadakan antara lain: grand opening klinik LBC, campus magazine, 

dan putri LBC. Putri LBC merupakan event pencarian bakat yang paling diminati oleh 

pelanggan, acara ini tidak dipungut biaya dan memberikan sebuah kesan tertentu bagi 

pelanggan. Putri LBC diharapkan tidak saja menjadi ajang pencarian bakat, namun juga 

disiapkan untuk menjadi brand ambassador dari klinik LBC. 

 

3.3.2 Studi Eksisting 

 Analisa studi eksisting dalam perancangan ini mengacu pada observasi yang 

telah dilakukan terhadap obyek yang diteliti, media promosi event terdahulu serta 

kompetitornya.  

1. London Beauty Centre 

London Beauty Centre merupakan klinik kecantikan yang berdiri pada tanggal 19 

Juli 1998. London Beauty Centre bermula berdiri di Jalan Poncowiatan 47, 

Yogyakarta. Saat ini di bawah naungan PT. Estetika Medika Utama, London Beauty 

Centre lahir dengan merek dagang “London Beauty Centre” (LBC), LBC merupakan 

klinik yang berfokus pada kesehatan tubuh dan kulit. Klinik LBC menjadi klinik 

terkemuka di Indonesia dalam usia 16 tahun ini.  

LBC hadir di 46 cabang yang tersebar di Indonesia, yaitu dari medan sampai 

dengan manado. LBC terus berkembang pesat seiring dengan permintaan pasar 

sehingga dapat tersebar di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  
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LBC memperkerjakan lebih dari 79 dokter dan 1000 karyawan professional yang 

siap melayani ratusan member di seluruh cabang LBC. 

Dalam pelayanannya, LBC memberikan jasa dan menjual krim kecantikan tubuh 

dan kulit wajah baik secara medis atau non medis yang bertujuan mengoptimalkan 

kecantikan tubuh dan kulit wajah serta meningkatkan derajat kesehatan. Dalam 

perkembangannya, pelayanan di London beauty centre sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh sistem kesehatan nsional pelayanan kosmetik yang mana merupakan 

bagian dari upaya kesehatan. 

Perkembangan pelayanan kosmetik begitu pesat dan merambah di dunia medics 

yang tak lepas dari perkembangan budaya dan gaya hidup (Life Style). Seiring 

perkembangan dunia LBC menghadirkan alat alat baru dan memberikan berupa ilmu 

pengetahuan baru kepada dokter dokter LBC, sehingga para member mendapatkan  

kenyamanan dalam merawat kulit dik Klinik kecantikan LBC. 

 

2. Sejarah London Beauty Centre 

Dalam system kesehatan Nasional, Pelayanan kosmetik merupakan bagian dari 

upaya kesehatan. Pelayanan kosmetik dalam pergerakan perkembangannya begitu 

pesat yang merambah dunia medis, hal ini tidak lepas dari perkembangan budaya dan 

gaya hidup (life style). Visi Kementrian Kesehatan RI “Masyarakat yang mandiri untuk 

hidup sehat” dengan misi “membuat rakyat sehat” mendorong untuk ikut berperan serta 

mewujudkan Klinik Kecantikan Estetika London Beauty Centre yang mengedepankan 

beberapa aspek yaitu: 
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- Menyediakan tenaga professional/kompeten dan terampil 

- Menyediakan sarana pelayanan dalam jangkauan masyarakat 

- Melaksanakan upaya pelayanan yang bermuru (nyaman, fasilitas, sah legalitas, 

aman dan halal pemakaiannya) 

Maksud dan tujuan hadirnya klinik kecantikan estetika ini demi terselenggaranya 

pelayanan dan perawatan kulit wajah dan tubuh, serta terselenggaranya prospek 

kehidupan yang damai sejahtera. 

Tanggal 19 Juli 1998 adalah awal lahirnya London Beauty Centre yang saat itu 

masih berdiri sebagai salon kecantikan. Sebagai komitmen untuk menjangkau dan 

melayani pelanggan, LBC kini hadir dengan puluhan cabang yang tersebar di Indonesia 

dari Medan sampai Manado. 

 

3. Filosofi London Beauty Centre 

PT. Estetika Media Utama merupakan sebuah perusahaan perseroan yang bergerak 

di bidang kecantikan kulit wajah dan tubuh, layanannya menyediakan jasa perawatan 

dan penjualan krim kulit wajah dan tubuh dengan maksud untuk meningkatkan derajat 

kesehatan kulit wajah dan tubuh yang optimal. 

Nama London Beauty Centre sendiri berasal dari Prime Inspiring kompetensi 

perawatan kecantikan kulit yang di peroleh dari London (Merupakan salah satu Negara 

yang memiliki dasar nilai ilmu kecantikan yang kuat). Itu sebabnya PT. Estetika Media 

Utama (LBC) menggunakan Nilai dasar ilmu kecantikan London dalam memberikan 
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layanan jasanya, yang sudah pasti dapat dibandingkan dengan nilai nilai dasar ilmu 

kecantikan kulit dalam bermacam narasumber untuk menuju kesempurnaan. 

Kesempurnaan layanan merupakan tujuan dari Nilai nilai dasar ilmu kecantikan 

kulit yang diperbaharui. Sedangkan kata beauty yang berarti sifat kecantikan dan centre 

yang merupakan kata sifat sebagai tempat (pemusatan). Dalam menjalankan usahanya, 

London Beauty Centre mengutamakan budaya perusahaan yang professional, 

kesopanan, kejujuran kebersamaan, keramahan dan kepuasan pelanggan. 

Filosofi dari logo perusahaan LBC adalah pola setengah lingkaran yang berbentuk 

Oval menjungkang yang artinya harapan perusahaan yang selalu perprestasi dan 

menyatu pada garis menurun generasi yang digambarkan sebagai 3 helai rambut yang 

mengguratkan kecantikan penyempurnaan unsur kecantikan yang terwakili pada unsur 

gambar separuh wajah dalam karya seni lukis logo. 

 

4. Visi dan Misi London Beauty Centre 

- Visi : Menjadi merek terkemuka dan tempat yang terpercaya bagi masyarakat dalam 

merawat kesehatan kulitnya. 

- Misi: Memberikan pengertian pentingnya perawatan kulit adalah bagian dari 

kesuksesan seseorang. Memberikan solusi yang tepat dan terjangkau bagi masyarakat 

Indonesia yang mempunyai permasalahan kesehatan kulit, terutama kulit wajah. 
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5. Budaya London Beauty Centre 

London Beauty Centre sebagai salah satu klinik kecantikan terkemuka di Indonesia 

senantiasa menerapkan budaya perusahaannya dalam memberikan pelayanan 

terbaik terhadap pelanggan. Budaya perusahaan yang dianutnya meliputi: 

1. Profesional 

2. Kejujuran 

3. Kesopanan dan keramahan 

4. Kebersamaan 

5. Kepuasaan customer  

 

6. Struktur Organisasi London Beauty Centre 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi London Beauty Centre 

Sumber : London Beauty Centre 
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7. Struktur organisasi cabang klinik kecantikan London Beauty Centre 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Cabang Klinik LBC 

Sumber : London Beauty Centre 

 

Dari observasi yang dilakukan, di dapatkan data berupa brosur, poster dan 

spanduk dari pihak London Beauty Centre. Sedangkan untuk studi eksisting 

kompetitor, di dapatkan dari data observasi berupa data tertulis atau file yang ada di 

lapangan. 
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1. Poster Putri LBC 2011 

 

Gambar 3.3 Poster Putri LBC 2011 
Sumber : London Beauty Centre 

Poster adalah salah satu media yang digunakan dalam promosi event Putri LBC 

2011. Poster ini di pajang di bagian dalam dekat customer service klinik London 

Beauty Centre dan digunakan dalam sebagai media unuk promosi di sosial media dan 

website London Beauty Centre. 

Poster di rancang menggunakan mode sircus layout. Sircus layout merupakan 

sebuah sajian iklan dengan tata letak yang tidak mengacu pada ketentuan baku. 

Penggunaan headline raih mahkota Putri LBC 2011 dan splash yang berisikan hadiah 

sama-sama menonjol sehingga menyulitkan pembaca untuk fokus membaca informasi 

mana yang akan di baca terlebih dahulu. Bentuk identitas yang dipakai pada media 

promosi ini adalah dengan pencantuman logo klinik London Beauty Centre. 
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2. Spanduk Putri LBC 2011 

 

Gambar 3.4 Spanduk Putri LBC 2011 
Sumber : London Beauty Centre 

Berikut ini adalah media promosi lain yang digunakan dalam mempromosikan 

event Putri LBC 2011. Media yang digunakan adalah spanduk, spanduk ini diletakkan 

pada depan klinik London Beauty Centre. Desain ini juga diaplikasikan sebagai banner 

iklan pada website London Beauty Centre, jadi di harapkan konsumen yang membuka 

situs London Beauty Centre dapat mengetahui jika ada event tersebut. 

London Beauty Centre tidak memasukkan banyak konten dalam desain ini, 

dikarenakan agar konsumen dapat penasaran dan mengunjungi London Beauty Centre 

untuk mendapatkan informasi selanjutnya, penggunaan warna hijau tosca dan merah 

muda pada desain media promosi ini sebagai salah satu bentuk identitas yang di berikan 

London Beauty Centre, dimana kedua warna ini merupakan warna yang diusung pada 

logo London Beauty Centre. 
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3. Brosur Putri LBC 2009 

 

Gambar 3.5 Brosur Putri LBC 2009 
Sumber : London Beauty Centre 

 Berikut ini adalah desain pada media promosi Pemilihan Putri LBC 2009, 

media yang digunakan dalam event ini adalah brosur. Brosur di cetak berukuran A5 2 

sisi dan brosur ini pun juga digunakan sebagai media untuk mempromosikan event ini 

di website dan sosial media. 

Desain pada brosur ini menggunakan layout bleep pada bagian depan sisi 

brosur, layout ini merupakan bentuk penyajian iklan dimana sekeliling bidangnya 

menggunakan frame, sehingga seolah-olah belum di potong. Warna background yang 

digunakan menjadi salah satu identitas London Beauty Centre pada media promosi 

tersebut. 
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3.3.3. Analisis STP 

1. Segmentasi  

a. Demografis 

Usia  : 18-25 tahun 

Jenis Kelamin : Wanita 

Siklus hidup : Belum menikah 

Profesi : Mahasiswa, pegawai negeri/swasta, wiraswasta. 

Kelas Sosial : Menengah ke atas 

b. Geografis 

Wilayah : Surabaya 

Ukuran kota : Sedang – besar 

Iklim : Tropis 

c. Psikografis 

Gaya hidup : Selalu ingin tampil menarik, peduli penampilan, mengikuti   tren. 

Kepribadian : menjaga image diri sendiri, up to date, berbakat. 

d. Behavioral 

Manfaat: sebagai awal mula seorang wanita agar dapat menyalurkan dan menunjukkan 

kecantikan, jati diri dan bakat yang di milikinya agar menjadi lebih bernilai. Selain itu 

setiap wanita juga memiliki kesempatan untuk menjadi model iklan dan duta LBC. 

Sikap terhadap produk : tertarik, berpartisipasi dan merespon positif 
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2. Targetting 

Targeting adalah sebuah proses menetapkan target pasar suatu perusahaan. 

Targeting harus fokus pada satu atau beberapa segmen pasar. 

Target yang di tuju oleh London Beauty Centre adalah seorang wanita yang 

tidak hanya cantik, namun juga melakukan perawatan kulit dan memiliki bakat yang 

dapat dikembangkan sehingga dapat berpeluang menjadi seorang model dan duta klinik 

kecantikan London Beauty Centre.  

 

3. Positioning 

 Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran 

pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatan konsumen, sehingga konsumen 

dapat memproses informasi yang di terima dan mendefinisikan produk dalam 

pikirannya. 

Dalam hal ini, dalam perancangan media promosi event Putri LBC di posisikan 

sebagai sebuah ajang yang menjadi awal mula bagi seorang wanita cantik agar dapat 

membuktian bahwa wanita tidak hanya memiliki kecantikan fisik, namun juga 

kemampuan dan bakat yang dimiliki dapat menjadikan seorang wanita itu lebih 

bernilai. Ajang pemilihan Putri LBC ini hanya dapat diikuti oleh pelanggan London 

Beauty Centre sebagai bentuk apresiasi bagi loyalitas pelanggan. 
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3.3.4 Analisis Kompetitor 

 Analisis kompetitor merupakan suatu proses analisa dan mengindentifikasi apa 

saja yang telah dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang berada dalam 

bidang yang sama. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mengetahui keunggulan 

dan kelemahan pesaing, sehingga perusahaan dapat dengan mudah bertahan dalam 

persaingan. 

 Untuk kompetitor London Beauty Center yang merupakan salah satu klinik 

kecantikan terkemuka di Indonesia, dipilihlah Natasha Skincare, dimana Natasha 

Skincare merupakan kompetitor yang menawarkan produk dan jasa yang hampir sama, 

sekaligus segmentasi dan pemosisian produk yang hampir sama. 

 

1. Natasha Skin Care 

 

Natasha adalah sebuah pusat perawatan wajah dan klinik kecantikan kulit yang 

memadukan teknologi terkini dalam perawatan kulit dan tenaga professional yang siap 

membantu untuk wujudkan impian kulit sehat dan terawat. Natasha didirikan oleh 

dr.Fredy Setiawan pertama kali di kota Ponorogo hingga sekarang telah memiliki lebih 

dari 50 cabang yang di tersebar di seluruh Indonesia. Natasha hadir dengan 
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memposisikan dirinya sebagai klinik yang memadukan teknologi modern dengan 

dikombinasikan dengan bahan-bahan alami. 

 

a. Visi dan Misi 

Visi :  

Menjadi perusahaan yang terkemuka di Indonesia di bidang perawatan kecantikan 

wajah dengan kualitas yang utama dan pelayanan yang prima. 

Misi : 

1. Membangun perusahaan terpercaya yang mampu melebihi harapan pelanggan 

2.  Meningkatkan kompetensi melalui perbaikan skill, knowledge, attitude dengan   

       melakukan pelatihan yang rutin. 

3. Melakukan inovasi secara berkala baik dalam produk maupun teknologi 

kecantikan, nature meet technology. 

4. Meningkatkan kerjasama antar divisi. 

5. Menciptakan nilai tambah dengan integritas tinggi. (www.natasha-skin.com/about) 

 

b. Perawatan yang di tawarkan 

Natasha Skin Facial, Natasha Facial Oksigen Botanical, Natasha Peel, Natasha Jet Pell, 

Natasha Meshotherapy, Natasha Botox, Natasha Laser, dan lain-lain 
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c. Event yang pernah diadakan 

1. Natasha Special Moment Valentine’s Day, “Girls Secret Dinner” 

 

Gambar 3.6  Poster Girl’s Secret Dinner 
(Sumber : http://www.natasha-skin.com) 

 

 

 

Gambar 3.7 Acara Girl’s Secret Dinner 
(Sumber:http://www.natasha-skin.com) 
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Event “girl’s secret dinner” merupakan event diadakan oleh Natasha Skin care 

dalam rangka menyambut momen valentine’s day di nulan februari 2014. Dimana 

acara ini adalah acara bagi remaja putri yang berumur maksimal 19 tahun untuk 

dapat makan malam bersama artis-artis idola, seperti Herjunot Ali, Vidi Aldiano, 

Adipati Dolken dan Tara Budiman. 

 Cara untuk mengikuti program ini adalah dengan membeli paket produk girls 

secret yang dapat diperoleh di seluruh cabang Natasha, setelah itu remaja putri akan 

mendapatkan form undian yang akan mendapatkan kesempatan dinner dengan artis 

idola. Selain dinner, Natasha juga memberikan beberapa hadiah seperti surpize big 

bang, gadget Samsung Galaxy dan voucher gratis perawatan selama satu tahun. 

Event yang diadakan oleh Natasha Skincare ini dirasa cukup mampu menarik 

perhatian dan partisipasi remaja putri. Berdasarkan krummel (1996), remaja ialah 

masa kehidupan manusia antara usia 11 sampai dengan 21 tahun, dimana masa ini 

merupakan masa seseorang mengalami perubahan dalam hal biologis, emosional, 

sosial, dan kognitif. Selain itu, remaja putri juga memiliki banyak fantasi dan 

khayalan, terutama dengan idola yang disukai. Hal ini menjadikan sebuah 

kesempatan bagi Natasha untuk dapat menjangkau segmentasi lain. Kesuksesan 

acara ini diibuktikan dengan banyaknya remaja putri yang membeli produk dan 

mengikuti undian tersebut.  

Layout yang digunakan pada media promosi event girls secret dinner ini adalah 

menggunakan layout circus layout, dimana susunan yang tidak beraturan dalam 

penempatan gambar/tulisan tapi tertata dengan baik, tampilan ini biasanya berupa 
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banyak gambar dalam satu halaman. Pemilihan warna dan gambar pada layout ini 

dapat mewakili karakteristik remaja putri. 

 

2. Pameran Natasha Skin Clinic Centre 

 

Gambar 3.8  Iklan Pameran Natasha Skin care 

(Sumber: http://www.natasha-skin.com) 

 

 

Gambar 3.9 Suasana Pameran Natasha Skin Care 

(sumber:http://chirpstory.com/li/193162) 



66 

 

 Event ini merupakan event pameran yang diadakan oleh Natasha Skin Care di 

Ambarukmo Plaza,. event ini berisi tentang pameran produk dan jasa yang di tawarkan 

oleh Natasha Skin Centre. namun, pameran ini juga di isi dengan acara talkshow 

bersama orang yang berpengalaman, yaitu dr.Lusia Wiwik sebagai konsultan medis 

Natasha untuk lebih menarik respon pengunjung. Pada saat event berlangsung, Natasha 

akan memberikan diskon untuk perawatan, pembelian krim, dan gratis konsultasi. 

Dimana pada event ini, Natasha juga memberikan merchandise bagi pengunjung yang 

mendatangi stand Natasha skin centre. 

 Salah satu media promosi yang digunakan pada event ini yaitu berupa Poster 

dan banner. Pada poster yang digunakan oleh Natasha Skin Care, sama seperti media 

promosi yang digunakan oleh Natasha sebelumnya yaitu menggunakan ilustrasi 

seorang wanita yang cantik dan memiliki kulit yang bagus untuk menarik perhatian. 

Konten pada media promosi ini fokus kepada penawaran special yaitu diskon yang di 

berikan oleh Natasha skincare. 

Layout yang digunakan pada media promosi ini adalah menggunakan picture 

window layout, dimana tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama tata letak ini, 

dan di ikuti dengan headline, setelah itu baru informasi tambahan. Warna dari element 

yang digunakan untuk mewakili identitas dari Natasha skin care. 
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3.3.5 SWOT 

Analisa SWOT merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam 

menganalisa faktor internal dan eksternal organisasi baik organisasi profit maupun 

nonprofit, seperti pemerintah. Analisa SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai 

evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Kotler, 

2000:8). Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut dibagi kedalam dua 

lingkungan analisa, yaitu lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal 

organisasi (Kotler, 2000:8). 

 Dalam hal ini analisis SWOT perancangan media promosi event Putri 

LBC pada London Beauty Centre akan menggunakan tabel matriks SWOT yang akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Analisis SWOT 

 Strength Weakness 

 1. Telah berdiri selama 

16 Tahun 

2. Memiliki 46 cabang  

tersebar di seluruh 

Indonesia 

3. Menggunakan 

teknologi kecantikan 

dari London. 

4. Produk sudah 

terdaftar di BPOM 

1. Jarang mengadakan 

event di luar, misal 

pameran 

2. Tempat perawatan 

kurang private. 

3.  Tempat parkir kurang 

luas. 

4.  Bukan dokter 

spesialis kulit. 
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5. Fokus terhadap 

perawatan kulit 

6. Tempat nyaman 

7.  memiliki dokter dan 

tenaga yang terampil 

5.   Media promosi 

kurang di perhatikan 

6.  Sosial media yang 

kurang terurus 

7. Pegawai yang kurang 

paham tentang event 

yang diadakan. 

Opportunity STRATEGI S-O STRATEGI W-0 

1. Banyak wanita yang 

ingin tampil menarik 

2. Banyak yang 

mencari perawatan 

sampai ke luar negeri 

3. Semakin banyak 

produk kecantikan 

yang berbahaya 

4. Rutinitas orang yang 

dapat menyebabkan 

stress di  kota besar 

5. Pertumbuhan 

keuangan Indonesia 

terus merambat naik 

 

 

 

1. Dengan pengalaman 

yang di miliki selama 

14 tahun, dapat 

menjadikan klinik 

LBC menjadi salah 

satu klinik yang di 

percaya. 

 

2. Meningkatkan media 

promosi agar 

masyarakat lebih 

aware kepada LBC. 

 

3. Di berikan berbagai 

kenang-kenangan 

yang tidak terlupakan 

bagi peserta yang 

telah mengikuti event 

yang diadakan 

1. Membuat media 

promosi yang lebih 

menggambarkan 

teknologi dan modern. 

 

2. Pegawai klinik dapat 

lebih ramah dan aktif 

kepada konsumen. 

 

3. Di berikan poin / 

reward kepada 

pelanggan yang setia. 
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Threat STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

1. Kompetitor yang 

telah memiliki 

identitas 

2. Banyak klinik baru 

yang berpromosi. 

3. Banyaknya klinik 

yang mengadakan 

event di luar 

4. Gencarnya isu bahan 

berbahaya pada 

kosmetik 

1. Merancang media 

promosi dengan 

menggunakan 

elemen yang modern 

2. Tidak mengurangi 

ciri khas / identitas 

LBC pada 

pegaplikasian media 

promosi 

3. Menarik pelanggan 

dengan hadiah dan 

prestasi yang akan 

diperoleh pada 

event. 

1. Lebih memperhatikan 

pelanggan dalam 

dunia maya (internet) 

 

2. Website LBC akan di 

desain sesuai 

karakteristik dan di 

maintenance dengan 

baik. 

 

 

 

 

Dari table SWOT yang telah diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa klinik 

kecantikan telah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan wanita, terutama di kota-kota 

besar. London Beauty Centre merupakan sebuah klinik kecantikan yang telah 

berpengalaman, terbukti dengan tetap eksisnya klinik LBC di usia ke 16 tahun dan 

dibukanya banyak cabang sebagai bentuk kepercayaan pelanggan. Dengan mengangkat 

konsep modern dan visi untuk menjadikan kulit cantik dengan teknologi modern, LBC 

juga berusaha menjadikan kliniknya menjadi pusat klinik kecantikan di Indonesia.  
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Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan eksistensi LBC ditengah persaingan 

pasar, harus dilakukan berbagai upaya untuk tetap mendapatkan kepercayaan 

pelanggan. 

 

3.3.6 Keyword 

Penentuan keyword akan diambil berdasarkan data-data yang telah terkumpul 

dari hasil observasi, wawancara dan analisa SWOT, dengan menggunakan dasar acuan 

terhadap analisis data yang telah dilakukan. 

Dari hasil analisis data, ditemukan beberapa kata kunci yaitu aset, bergengsi, 

terpercaya dan percaya diri. Kemudian di temukan sebuah keyword yaitu “Precious”, 

yang dalam bahasa Indonesia berarti “berharga”. Maksud dari keyword ini adalah 

London Beauty Centre adalah sebuah klinik kecantikan yang telah berpengalaman 

merawat kesehatan kulit selama 16 tahun. Dimana LBC membantu seseorang untuk 

merawat kulit yang bagi sebagian besar orang merupakan sesuatu yang patut di rawat 

dan LBC mencoba untuk mewujudkan keinginan pelanggan sehingga menjadi sesuatu 

yang lebih berharga, harus dijaga dan patut untuk di tunjukan. 
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Gambar 3.10 Analisis Keyword 

(sumber: Olahan Penulis) 

 

Dari hasil analisa data yang telah dilakukan, di dapatkan beberapa kata kunci 

untuk perancangan media promosi Putri LBC, yaitu Aset wanita, bergengsi, terpercaya, 

dan percaya diri. Dari 4 kata kunci tersebut, di olah dan di temukan satu kata kunci 

yang menjadi keyword perancangan, yaitu “Precious” 
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3.3.7 Deskripsi Konsep 

Dari analisis keyword yang telah di lakukan, di dapatkan konsep untuk 

perancangan media promosi adalah “Precious”. Precious berarti berharga, dimana 

klinik LBC bermaksud mengadakan sebuah event Putri LBC sebagai media bagi 

remaja wanita untuk dapat menunjukkan bahwa kecantikan dan bakat yang di miliki. 

Apa yang dimiliki itu harus di jaga dan di kembangkan, karena hal ini dapat menjadi 

sesuatu yang lebih bernilai dan berpotensi dalam mengukir sebuah prestasi. 

Perancangan media promosi Putri LBC ini akan dikemas dengan modern dan 

menunjukkan kesan chic dan elegant. 

 Dari analisis yang di dapatkan, event Putri LBC ditargetkan untuk kalangan 

menengah ke atas dengan rentan usia 18-25 tahun. Target ditujukan kepada seorang 

wanita muda yang cantik dan menarik, serta memiliki bakat dan kepercaya dirian yang 

tinggi sehingga mampu menjadi brand ambassador dan model dari iklan Klinik 

London Beauty Centre. 
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3.4 Konsep Perancangan 

 

Gambar 3.11 Skema Konsep Perancangan 

(sumber: Olahan Penulis) 
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3.5 Perencanaan Kreatif 

3.5.1 Tujuan Kreatif 

Untuk membuat sebuah perancangan event Putri LBC pada London Beauty 

Centre yang dapat menarik pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, 

dibutuhkan konsep yang matang dan terstruktur dengan baik. 

Dengan menggunakan keyword “Precious” atau “Berharga”, di harapkan 

dapat di jadikan acuan dalam memberikan visualisasi dan dapat menyampaikan 

maksud dan tujuan yang sesuai dengan perancangan media promosi untuk event Putri 

LBC pada London Beauty Centre yang merupakan Klinik Kecantikan Modern dan 

berpengalaman di Indonesia sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. 

 Dengan konsep Precious dalam tujuan kreatif pada perancangan media promosi 

ini akan disajikan dengan tampilan visualisasi bergaya modern dan glamour, yang 

menonjolkan kecantikan seorang wanita dimana bagi sebagian besar orang, kecantikan, 

bakat dan minat merupakan suatu hal yang patut di hargai oleh diri sendiri dan orang 

lain. 

 

3.5.2 Strategi Kreatif 

1. Tagline 

Tagline yang di hadirkan dapat sekaligus menjadi headline yang di aplikasikan 

dalam berbagai desain media. Tagline yang digunakan  untuk perancangan media 

promosi adalah “PUTRI LBC 2014”.  
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Tagline ini di pilih karena tagline ini merupakan nama dari event yang akan di adakan 

oleh London Beauty Centre pada tahun ini, dimana penggunaan tahun ini menyiratkan 

bahwa LBC mengadakan event Putri LBC secara rutin. pemilihan tagline ini 

dimaksudkan untuk menekankan event yang diadakan agar audience mengetahui 

terlebih dahulu acara event apa yang diadakan oleh London Beauty Centre. Tagline ini 

akan menjadi point utama dalam perancangan media promosi event Putri LBC. 

 

2. Headline 

 Headline yang diangkat pada perancangan media promosi event Putri LBC ini 

adalah “more than just beauty”, yang berarti lebih dari sekedar cantik. Dimana menurut 

hasil wawancara yang telah dilakukan, ajang Putri LBC bukan hanya sekedar ajang 

kecantikan, namun LBC ingin mencari seorang wanita yang tidak hanya cantik saja, 

namun memiliki kulit yang sehat, pengetahuan, bakat dan kepercayaan diri. 

Headline ini dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian tagline dan headline 

yang menyatu dengan konsep “Precious”. Bahasa yang digunakan juga memiliki sifat 

persuasive, sehingga audiens secara tidak langsung dapat tertarik untuk mengikuti 

acara dan dapat menjadi seperti yang dimaksudkan oleh London Beauty Centre. 
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2. Teks Bodycopy 

Berdasarkan konsep “Precious”, pemilihan tipografi untuk teks didasari oleh 

pertimbangan kesesuaian jenis tipografi dengan konsep, maka pemilihan tipografi yang 

di pakai berkarakter modern dan dinamis. Dimana dalam perancangan ini akan 

memakai jenis hurus san serif/ huruf tidak berkait.  

Font yang akan digunakan adalah advent, font ini dipilih karena font ini dapat 

mewakili konsep “precious”, lebih modern sesuai dengan karakter London Beauty 

Centre dan dapat dibaca dengan baik. 

 

3. Ilustrasi 

Ilustrasi merupakan salah satu daya tarik dari sebuah promosi yang dilakukan, 

ilustrasi ini dapat menampilkan karakter dan maksud yang disuguhkan oleh sebuah 

merek atau produk.  

Dalam perancangan media promosi event Putri LBC,  ilustrasi menggunakan 

simbol semiotika yaitu kerang mutiara, dimana mutiara adalah sebuah benda kecil yang 

memiliki nilai keindahan dan nilai jual yang tinggi, mutiara juga menjadi symbol 

keanggunan dan banyak di cari oleh kaum hawa, sedangkan kerang merupakan sebuah 

binatang yang menjadi awal mula dari terciptanya mutiara, meskipun hanya kerang-

kerang tertentu yang dapat menghasilkan mutiara. Jadi di harapkan, ilustrasi ini dapat 

menyiratkan bahwa event Putri LBC yang diadakan oleh London Beauty Centre 

merupakan sebuah langkah awal terciptanya seorang wanita yang berkepribadian dan 

berharga. 
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Untuk ilustrasi pendukung, akan di tambah gambar wanita yang lebih mengarah 

pada remaja perempuan asli Indonesia dengan kulit sehat kuning langsat yang 

berpenampilan anggun dan sederhana. ilustrasi ini diharapkan dapat mewakili maksud 

dan tujuan dari event Putri LBC dan dapat menarik perhatian khalayak, khususnya 

wanita. 

 

4. Tipografi 

Tipografi yang di gunakan untuk perancangan ini adalah menggunakan tipografi 

sans serif atau huruf yang tidak menggunakan kait. Huruf tanpa kait ini memiliki sifat 

yang streamline, fungsional, dan kontemporer (Kusrianto, 2010: 50), Jenis font ini akan 

digunakan pada seluruh teks pada media promosi Putri LBC. 

Pemilihan tipografi jenis sans serif, berdasarkan pertimbangan bahwa huruf ini 

memiliki ketebalan dan ketipisan yang sama pada garis hurufnya, sehingga 

mengesankan modern, simple dan sesuai untuk konsep yang diangkat yaitu “precious”. 

 

Gambar 3.12 Tipografi “Bebas Neue” yang terpilih untuk headline Putri LBC. 
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Untuk teks pada bodycopy, dipilih tipe huruf sans serif agar informasi yang disuguhkan 

tetap bisa terbaca dengan baik meskipun di lihat dari jauh. 

 

Gambar 3.13 Tipografi “Ebrima” yang terpilih untuk Bodycopy Putri LBC 

 

Gambar 3.14 Tipografi “Bellerose” yang terpilih untuk Bodycopy Putri LBC 

 

6. Warna 

Untuk penggunaan warna pada media promosi Event Putri LBC pada London 

Beauty Centre, digunakan warna yang sesuai dengan karakter dari konsep “Precious” 

juga tidak lepas dari warna yang mewakili karakteristik dari Klinik London Beauty 

Centre. Warna yang digunakan adalah wanita hijau tosca dan abu-abu.   

1. Hijau tosca merupakan warna yang mewakili kesehatan, penggunaan warna ini 

untuk menunjukkan bahwa London Beauty Centre merupakan klinik yang 

mengedepankan kesehatan kulit. Warna hijau tosca juga merupakan warna yang 

dipakai dalam logo dan corporate identity London Beauty Centre 
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   Gambar 3.15  Coorporate Identity LBC 

     Sumber : data observasi 

 

2.  Abu-abu adalah warna yang mewakili kesan mewah, glamour, namun tetap 

terkesan rendah hati, warna abu dapat mewakili konsep yang diangkat dalam 

perancangan. Beberapa aspek yang dianggap mampu mewakili kesan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

            

Gambar 3.16 Berlian   Gambar 3.17 Titanium 

     Sumber:www.bullionstreet.com     Sumber:www.stanfordmaterials.com 

 

 Adapun warna yang digunakan dalam perancangan media promosi Putri LBC 

dalam ketentuan CMYK dan RGB adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.18 Kode CMYK warna terpilih    Gambar 3.19 Kode RGB warna terpilih     

Kode warna CMYK dari warna yang dipilih pada media promosi ini adalah 

hijau tosca (C:80, M:9, Y:40, K:0) dan warna Abu-abu dengan kode warna 

(C:13,M:9,Y:10,K:0). 

 

3.5.3 Program Kreatif 

Perancangan ini berawal dari penentuan konsep, pembuatan tagline, pemilihan 

warna, ilustrasi dan tipografi. Yang didalamnya akan terdapat proses sketsa, draft, 

desain kasar sampai final desain yang disertai beberapa alternatif. 

Desain yang telah dipilih akan di aplikasikan pada berbagai media yang telah 

di tentukan guna mendukung dalam event Putri LBC pada London Beauty Centre. 
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3.6 Perencanaan Media 

Perencanaan media adalah proses pengarahan pesan periklanan ke khalayak sasaran 

pada waktu dan tempat yang tepat sesuai dengan segmentasi serta menggunakan 

saluran yang tepat. 

3.6.1 Tujuan Media 

Sebuah perusahaan biasanya memiliki tujuan-tujuan organisasi tertentu yang 

membentuk tujuan-tujuan pemasaran, dimana tujuan-tujuan media juga harus 

berkontribusi pada tujuan periklanan. 

Aspek tujuan yang sangat penting dalam perencanaan media adalah jangkauan, 

frekuensi, bobot, keberlanjutan, dan biaya. Sebagai salah satu element dalam strategi 

media, media merupakan saluran komunikasi penting yang menyampaikan pesan-

pesan pengiklan ke khalayak. 

 Tujuan media yang digunakan adalah agar khalayak sasaran dapat memberikan 

dampak khusus bagi London Beauty Centre. London Beauty Centre dapat menjangkau 

sasaran event Putri LBC lewat pengembangan bauran media. Dampak khusus yang di 

harapkan adalah agar khalayak audience dapat berpartisipasi dalam Event yang 

diadakan, yaitu event Putri LBC. Target audience yang dituju adalah wanita berusia 

18-25 tahun, memiliki kulit terawat dan sehat sekaligus memiliki bakat dan minat yang 

berpotensi untuk dikembangkan dan dikompetisikan pada ajang pemilihan Putri LBC.  
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3.6.2 Strategi Media 

Saat ini perencanaan media sudah harus lebih dari sebelumnya, dimana sebuah 

perusahaan harus memilih media dengan benar untuk dapat menjangkau konsumen 

yang semakin bersegmen. Hal ini membuat sebuah strategi media menjadi suatu hal 

yang sangat penting dalam pemasaran.  

Dalam memilih media periklanan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan : 

a. Kemampuan atau daya jangkau dan impaknya bagi audien 

b. Biaya per seribu pembaca iklan 

c. Pilihan media utama untuk kelompok umum 

d. Pilihan media khusus untuk kelompok tertentu 

e. Perilaku saat dan intensitas pemuatan 

 Promosi pada perancangan Event Putri LBC ini dilakukan secara mix media, 

dimana pada perancangan ini menggunakan beberapa media Above the Line (ATL) 

dan Below The Line (BTL). 

1. Above The Line (ATL)  

Above the line adalah aktifitas marketing/promosi yang biasanya dilakukan 

oleh manajemen perusahaan untuk membentuk brand image yang diinginkan, 

contohnya : iklan di Televisi dengan berbagai versi. Sifat ATL merupakan media ‘tak 

langsung’ yang mengenai audience, karena sifatnya yang terbatas pada penerimaan 

audience. 
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Pemilihan jenis media ATL yang dinilai sesuai untuk mempromosikan event Putri LBC 

adalah: 

a. Iklan Koran/Surat kabar 

Koran/surat kabar telah menjadi sebuah media periklanan yang penting bagi para 

pengiklan local, khususnya bagi yang mengandalkan periklanan dalam jumlah besar.  

Surat kabar yang dipilih untuk media promosi ini adalah surat kabar bintang Edisi 

Surabaya. Surat kabar ini dipilih karena surat kabar mencakup segmentasi yang sesuai 

dengan target audience pada Event Putri LBC. Surat kabar ini juga memiliki 

penyebaran yang luas di seluruh Indonesia. 

Iklan akan di pasang dengan mode Full Colour dengan ukuran 16 cm x 20 cm, 

dimana iklan ini menempati hampir setengah halaman surat kabar. iklan pada surat 

kabar yang di pakai adalah surat kabar Bintang. Bintang merupakan surat kabar yang 

bersegmentasi pada remaja, khususnya wanita. 

 

Gambar 3.20 Lokasi penempatan Iklan Surat kabar 
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Sketsa Alternatif 

 

Gambar 3.21 Sketsa Alternatif Desain Surat Kabar Putri LBC 

 

Sketsa Terpilih 

 

Gambar 3.22 Sketsa Desain Surat Kabar Putri LBC 
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b. Iklan Majalah 

Majalah merupakan satu media yang tumbuh pesat untuk melayani kebutuhan dan 

menyampaikan berbagai informasi. majalah yang akan digunakan adalah majalah chic, 

majalah chic merupakan majalah yang bersegmentasi pada remaja dan memiliki 

penyebaran yang luas. Dengan slogan “a smart magazine for career girl” majalah ini  

menjangkau kalangan menengah ke atas. Ukuran iklan majalah yang dipakai adalah 

ukuran full page, dengan mode full colour dengan ukuran 21 cm x 27,5 cm. 

 

Gambar 3.23 Lokasi penempatan Iklan majalah 

Sketsa Alternatif 

 

Gambar 3.24 Sketsa Alternatif Desain Majalah Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.25 Sketsa Desain Majalah Putri LBC 

 

c. Billboard 

Billboard merupakan media luar ruang utama, selain efektif kemampuan untuk 

menjangkau lebih banyak orang dengan lebih sedikit biaya dibandingkan dengan media 

lain. Namun, daya lihat billboard cukup singkat, sekitar 5-10 detik, maka iklan yang 

ada dalam billboard harus singkat, jelas dan menarik perhatian. Billboard didesain 

dengan format vertikal dengan ukuran 5 m x 10 m  

Billboard untuk media promosi ini ditempatkan pada jalan raya yang memiliki 

traffic lalu lintas yang cukup padat. Billboard akan diletakkan di jalan raya kertajaya. 

Jalan ini merupakan jalan yang ramai, dekat dengan pusat berbelanjaan dan universitas, 

selain itu tidak jauh dari  klinik London Beauty Centre cabang Surabaya. 
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Gambar 3.26 Lokasi penempatan Billboard 

 

Sketsa alternatif 

 

Gambar 3.27 Sketsa Alternatif Desain Billboard Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.28 Sketsa Desain Billboard Putri LBC 

d. Spanduk 

Spanduk adalah salah satu media promosi di luar ruangan (outdoor) yang 

diturunkan langsung di tengah-tengah masyarakat. spanduk menjadi media promosi 

yang cukup digemari karena proses produksi yang terbilang murah dan pengerjaan 

yang cepat. 

Spanduk akan di rancang dalam format vertical dengan ukuran 90 cm x 500 cm, 

spanduk akan di cetak menggunakan bahan frontlite dengan teknik printing digital 

printing. Spanduk akan diletakkan diperempatan jalan yang ramai dan padat pengguna 

jalan. Jalan yang dipilih adalah perempatan jalan jemursari, dimana spanduk ini dapat 

di lihat dari berbagai sudut dan memiliki traffic light yang cukup lama. 
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Gambar 3.29 Lokasi penempatan Spanduk 

 

 

Sketsa alternatif 

 

    Gambar 3.30 Sketsa Alternatif Desain Spanduk Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.31 Sketsa Desain Spanduk Putri LBC 

 

e. Umbul-umbul 

Umbul-umbul adalah sebuah media promosi luar ruangan berupa bendera 

berukuran memanjang ke atas dengan runcing di atasnya yang di letakkan di depan 

lokasi acara event atau di lokasi-lokasi strategis di pinggir jalan untuk memeriahkan 

dan menarik perhatian khalayak. 

Umbul-umbul biasanya terbuat dari kain TC, Poli-poli, satin, dan lain sebagainya. 

Kain yang akan digunakan sebagai umbul-umbul harus mudah di sablon dan memiliki 

daya serap yang baik. Ukuran yang biasa digunakan dalam umbul-umbul adalah 90 cm 

x 400 cm atau 115 cm x 600 cm. 
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Gambar 3.32 Lokasi penempatan umbul-umbul 

 

Sketsa alternative 

 

Gambar 3.33 Sketsa Alternatif Desain Umbul-Umbul Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.34 Sketsa Desain Umbul-Umbul Putri LBC 

 

2. Below The Line (BTL) 

Semua aktifitas BTL biasanya dilakukan oleh kantor perwakilan di daerah yang 

menjadi area pemasarannya. Pada intinya aktifitas BTL selalu bertujuan untuk 

mendukung dan memfollow up aktifitas ATL. Sifat BTL merupakan media yang 

‘langsung’ mengena pada audience karena sifatnya yang memudahkan audience 

langsung menyerap satu produk/pesan saja. Pemilihan jenis media BTL yang dinilai 

sesuai untuk mempromosikan event Putri LBC adalah: 

a. Brosur 

Brosur merupakan salah satu media promosi yang cukup efektif dan dapat disebar 

luaskan kepada masyarakat tanpa memerlukan biaya tambahan.  



93 

 

Brosur memungkinkan untuk diletakkan di cabang-cabang yang tersebar diseluruh 

Indonesia. Brosur berisi tentang berbagai informasi acara Event Putri LBC yang akan 

diadakan. 

Brosur di desain dengan ukuran 14 cm x 29,7 cm dengan model lipat 3. Brosur akan 

dicetak full colour menggunakan bahan kertas Art paper dengan ketebalan 160 gr 

laminasi doff. Penggunaan kertas ini dinilai efektif  karena tidak memiliki ketebalan 

yang besar dan memudahkan untuk pelipatan dan penyimpanan brosur. Brosur akan 

berisi tentang informasi dan prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin mengikuti 

pemilihan Putri LBC. 

Sketsa Alternatif 

 

Gambar 3.35 Sketsa Alternatif Desain Brosur Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.36 Sketsa Desain Brosur Putri LBC 

b. Poster 

 Desain pada poster harus dapat merebut perhatian publik. Mengingat poster 

menyampaikan informasi pada pembaca yang sedang bergerak, berbeda dengan iklan 

Koran atau majalah yang dirancang untuk pembaca yang memiliki waktu cukup. 

Poster akan diletakkan di cabang-cabang klinik LBC di seluruh Indonesia dan di 

sebar di beberapa universitas di kota-kota besar. Poster akan di desain dengan ukuran 

42 cm x 52,4 cm (A2), di cetak full colour satu sisi dengan bahan kertas Art Paper 260 

gr, yang memiliki ketebalan yang cukup tinggi agar tidak mudah robek dan lebih tahan 

lama. 
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Gambar 3.37 Lokasi penempatan Poster 

 

Sketsa alternatif 

 

 

Gambar 3.38 Sketsa Alternatif Desain Poster Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.39 Sketsa Desain Poster Putri LBC 

 

c. Social Media 

Social media menjadi salah satu media yang memiliki potensi dengan dampak yang 

luas, terutama bagi remaja yang pada umumnya menjadi pengguna social media paling 

banyak. Social media juga merupakan platform yang tepat untuk berkomunikasi. 

Sesuai dengan desain dan konsep yang telah terpilih, maka desain social media 

akan diaplikasikan pada 2 social media yang dimiliki London Beauty Centre, yaitu 

facebook dan twitter. Pada facebook, London Beauty Centre akan memanfaatkan 

timeline facebook dan pada twitter, iklan juga akan diposting dalam updatean sebagai 

promosi. 
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1. Facebook 

 

Gambar 3.40 Lokasi penempatan Facebook 

Sketsa alternative 

 

Gambar 3.41 Sketsa Alternatif Desain Timeline Facebook  Putri LBC 

Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.42Sketsa Desain Timeline Facebook  Putri LBC 
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2. Twitter 

Sketsa Alternatif  

 

Gambar 3.43 Sketsa Alternatif Desain Twitter Putri LBC 

Sketsa Terpilih 

 

Gambar 3.44 Sketsa Desain Twitter Putri LBC 
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d. Merchandise 

Merchandise merupakan segala bentuk produk yang di tujukan sebagai ungkapan 

rasa terima kasih yang berbentuk hadiah dan di berikan secara gratis kepada orang yang 

telah berpartisipasi dalam mengikuti acara event Putri LBC 

Marchendise yang akan dipakai dapat event putri LBC adalah kaos, pocket bag dan 

handuk wajah. 

- Kaos 

Kaos merupakan media promosi pendukung untuk mendukung acara event yang 

berlangsung, dimana kaos ini akan di berikan kepada peserta event yang lolos pada 

seleksi awal (40 besar).  Pada kaos akan tertera nama event dan klinik London Beauty 

Centre itu sendiri. Diharapkan kaos dapat membantu mempromosikan acara dan klinik 

London Beauty Centre itu sendiri. 

Sketsa alternative 

 

Gambar 3.45 Sketsa Alternatif Desain Kaos Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.46 Sketsa Desain Kaos Putri LBC 

- Pocket Bag 

Pocket bag atau yang lebih dikenal dengan tepak adalah sebuah media promosi 

pendukung yang akan diberikan pada seluruh peserta yang telah bersedia ikut serta 

dalam acara Putri LBC. Pocket bag ini diberikan Cuma-Cuma sebagai ucapan terima 

kasih karena telah mau ikut serta dalam event yang diadakan. Pada pocket bag juga 

akan di berikan Logo LBC sebagai identitas klinik kecantikan. 

Sketsa alternative 

 

Gambar 3.47 Sketsa Alternatif Desain Pocket Bag Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.48 Sketsa Desain Pocket Bag Putri LBC 

 

- Handuk Wajah 

Handuk wajah merupakan salah satu bentuk media promosi yang akan diberikan 

bersama dengan pocket bag/tepak. Handuk wajah yang akan di berikan merupakan 

handuk dengan berbahan dasar halus berukuran 30 cm x 30 cm. di berikan identitas 

berupa pemberian logo klinik London Beauty Centre dengan teknik bordir pada sudut 

handuk.  

Sketsa alternative 

 

Gambar 3.49 Sketsa Alternatif Desain Handuk wajah Putri LBC 
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Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.50 Sketsa Desain Handuk wajah Putri LBC 

 

e. Website 

Website merupakan sebuah mode pertukaran informasi yang menggunakan media 

internet. Dimana internet juga dirujuk sebagai ruang maya atau informasi super cepat. 

Website merupakan salah satu media promosi yang tepat dalam menyampaikan acara 

event Putri LBC, karena karakteristik website sesuai dengan segmentasi yang dituju 

pada event tersebut, yaitu remaja umur 18-25 tahun. Target audience akan 

mendapatkan lebih banyak informasi secara online dan dapat mengajukan pertanyaan 

lewat website tersebut. 

Website event Putri LBC akan di buat sesuai dengan ukuran resolusi layar pada 

umumnya, yaitu 768 x 1024 px, ukuran ini merupakan ukuran ideal untuk sebuah 

website. Website juga tidak akan terlalu banyak memasukkan gambar dan halaman, 

agar mempercepat proses loading website tersebut. 
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Sketsa alternative 

 

Gambar 3.51 Sketsa Alternatif Desain Website Putri LBC 

Sketsa terpilih 

 

Gambar 3.52 Sketsa Desain Desain Website Putri LBC 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI KARYA 

 

Bab ini membahas mengenai  proses produksi dan implementasi media promosi 

event Putri LBC sesuai dengan konsep yang telah didapatkan yaitu “precious” sebagai 

upaya meningkatkan loyalitas pelanggan pada London Beauty Centre. 

 

4.1 Implementasi Desain 

Dari sketsa desain yang telah dibuat pada masing-masing media, maka akan 

terpilih satu desain yang telah ditetapkan dan desain diimplementasikan sebagai 

berikut: 

1. Iklan Surat kabar 

Iklan surat kabar akan di pasang pada surat kabar Bintang dengan mode full colour 

berukuran 16 x 20 cm. iklan ini berukuran seperempat halaman dan berada di pojok 

kanan bawah surat kabar. Iklan akan diletakkan di surat kabar pada bagian event. 

Berdasarkan hasil sketsa yang di buat, desain surat kabar yang akan di aplikasikan 

pada surat kabar adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Implementasi Iklan Surat Kabar Putri LBC 

 

Konsep iklan surat kabar tetap serupa dengan konsep awal pada perancangan 

media promosi Putri LBC, dengan menggunakan tipe layout Picture window, 

dimana posisi kerang mutiara / model sebagai ilustrasi lebih mendominasi. 

Informasi yang di suguhkan pada iklan surat kabar lebih singkat, padat dan 

jelas. Informasi yang di tampilkan dalam iklan ini adalah cara pendaftaran, contact 

person dan pencantuman website event putri LBC untuk keterangan yang lebih 

lanjut. 
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Gambar 4.2 Ilustrasi penempatan Iklan Surat Kabar Putri LBC. 

 

2. Iklan Majalah 

Iklan majalah untuk event Putri LBC akan ditempatkan pada majalah chic. Depan 

majalah chic mengangkat slogan “a smart magazine for career girl”, majalah ini cukup 

dapat menjangkau remaja umur 20 tahunan kalangan menengah ke atas. 

Penggunaan ilustrasi kerang mutiara bertujuan untuk menyampaikan pada audience 

bahwa ada sesuatu yang berharga dan berpotensi dibalik sesuatu, yang diaplikasikan 

pada pemilihan Putri LBC dari seluruh pelanggan LBC. Karena semua pelanggan juga  

berhak untuk mendapatkan kesempatan menjadi Putri LBC. 
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Gambar 4.3 Implementasi Iklan Majalah Putri LBC. 

 

Iklan majalah di desain 1 halaman dengan mode full colour. Iklan ditempatkan pada 

satu halaman full pada majalah, berukuran 21 x 27,5 cm. iklan di cetak menggunakan 

kertas art paper 120 gr, sebagai berat kertas pada majalah chic pada umumnya. 

Informasi yang diberikan dalam media majalah ini sama dengan informasi dalam surat 

kabar, yaitu menjelaskan tentang waktu dan tempat pendaftaran, serta contact person 

untuk informasi lebih lanjut. 
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Gambar 4.4 Ilustrasi Penempatan Iklan Majalah Putri LBC. 

 

3. Billboard 

Billboard diimplementasikan pada ukuran 5 m x 10 m dengan format vertical. 

desain pada billboard menggunakan model layout picture window. desain pada 

billboard lebih menonjolkan pada logo klinik London Beauty Centre, nama acara dan 

informasi cara pendaftaran, tanggal pendaftaran dan website putri LBC, pada billboard 

informasi yang diberikan tidak terlalu banyak karena sedikitnya waktu untuk melihat 

billboard, selain itu ukuran dari teks juga dibuat tidak terlalu kecil agar memudahkan 

pembaca dalam membaca dan memahami keterangan yang diberikan. 
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Gambar 4.5 Implementasi Iklan Billboard Putri LBC. 

Billboard akan ditempatkan pada jalan raya kertajaya, Surabaya. Jalan kertajaya  

merupakan jalan raya yang memiliki akses luas dan cukup ramai dilalui pengguna 

jalan. Jalan kertajaya merupakan jalan yang cenderung cukup padat dan sering dilewati 

masyarakat baik weekdays maupun weekend karena merupakan jalan akses utama 

kota, dekat dengan pusat perbelanjaan, kampus, dan terminal bus surabaya. 
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Gambar 4.6 Ilustrasi Penempatan Billboard Putri LBC. 

 

4. Spanduk 

Dari sketsa yang telah di buat, desain di implementasikan dalam ukuran 90 x 600 

cm dengan menggunakan bahan vinyl/flexi gramatur 440, spanduk di cetak 

menggunakan teknik digital printing berresolusi tinggi. Informasi yang disajikan 

spanduk tidak berbeda dengan billboard, hanya memberikan informasi yang penting 

yaitu nama acara, tanggal pendaftaran dan informasi lebih lanjut yang dapat dihubungi. 

Spanduk akan ditempatkan di traffic light perempatan jalan jemursari Surabaya. 

Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis dekat dengan pusat perbelanjaan, kampus 

dan pertokoan. Selain itu lokasi ini tidak jauh dengan klinik London Beauty Centre 

cabang Surabaya. 
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Gambar 4.7 Implementasi Iklan Spanduk Putri LBC. 

 

Gambar 4.8 Ilustrasi Penempatan Spanduk Putri LBC. 

 

5. Umbul-Umbul 

Desain pada umbul-umbul akan diimplementasikan dalam ukuran standar yaitu 400 

cm x 90 cm, menggunakan bahan kain TC. Kain TC merupakan kain yang mudah di 

sablon dan memiliki daya serap yang baik. Umbul-umbul di cetak menggunakan teknik 

sablon dengan menggunakan cat extender. 
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Umbul-umbul akan dipasang memanjang ke atas. Umbul-umbul digunakan 

untuk memeriahkan acara pada saat beberapa hari sebelum dan saat grand final event 

putri LBC berlangsung. Umbul-umbul akan diletakkan didepan mall grand City 

Surabaya sebagai upaya memeriahkan dan menarik perhatian khalayak, terutama 

khalayak pengunjung mall grand city. 

 

Gambar 4.9 Implementasi Iklan Umbul-Umbul Putri LBC. 
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Gambar 4.10 Ilustrasi Penempatan Umbul-Umbul Putri LBC. 

 

6. Brosur 

Sesuai dengan konsep dan sketsa yang telah terpilih, desain untuk Brosur di 

implementasikan pada ukuran 14x21 cm model lipat 3. Brosur di cetak full colour 

dengan menggunakan teknik cetak digital printing 2 sisi dan menggunakan kertas art 

paper, kertas art paper merupakan kertas berkualitas cukup baik yang memiliki 

ketajaman gambar yang baik. Ketebalan kertas yang digunakan adalah 120 gr, dimana 

brosur yang akan digunakan tidak akan terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, jadi 

memudahkan penerima dalam penyimpanannya. 



114 

 

Content dari brosur lebih lengkap, pada sisi depan adalah informasi acara Putri 

LBC, ilustrasi, hadiah dan bintang tamu dalam acara grand final sedangkan untuk 

content flyer sisi belakang adalah tata cara dan syarat pendaftaran. 

 

 

Gambar 4.11 Implementasi Iklan Brosur Depan Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.12 Implementasi Iklan Brosur Belakang Putri LBC. 
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Gambar 4.13 Ilustrasi Penempatan Brosur Putri LBC. 

 

7. Poster 

Berdasarkan sketsa dan desain yang telah di buat, Poster yang akan digunakan 

dalam promosi event Putri LBC akan menggunakan bahan Art Paper, dimana bahan art 

paper adalah bahan yang memiliki kualitas cetak yang baik dengan gambar yang cukup 

jelas. Poster akan di cetak menggunakan kertas dengan ketebalan kertas 260 gr (cukup 

tebal) agar tidak mudah robek dan mudah diaplikasikan dalam penempatan medianya. 

Selain itu, untuk finishing poster akan diberi laminasi glossy (lapis plastic) akan lebih 

tahan lama dan terlihat lebih menarik. 
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Poster akan diletakkan pada beberapa titik tertentu, diantaranya di cabang klinik 

London Beauty Centre dan beberapa universitas ternama di Surabaya. Penempatan 

poster pada klinik berguna agar pelanggan yang mengunjungi dapat mengetahui 

adanya event tersebut. Penempatan poster di Universitas juga berfungsi untuk 

menjangkau pelanggan yang sebagian besar remaja dan umumnya mahasiswa lebih 

aktif dalam mengikuti acara serupa. 

 

 

Gambar 4.14 Implementasi Iklan Poster Putri LBC. 
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Gambar 4.15 Ilustrasi Penempatan Poster Putri LBC. 

 

8. Social Media 

Social media merupakan sebuah media yang memungkinkan konsumen dengan 

London Beauty Centre berinteraksi secara langsung. Social media yang akan dipakai 

untuk mempromosikan event Putri LBC adalah twitter dan facebook. Iklan dari social 

media tidak mencantumkan banyak informasi, informasi yang dicantumkan hanya 

nama acara, logo, dan flash yang berisi ajakan untuk mengikuti acara Putri LBC. 

a. Twitter 

Pada media twitter, LBC juga menggunakan album foto untuk menerbitkan iklan 

terbaru dari klinik. Salah satunya juga untuk promosi sebuah event. Ukuran yang 

digunakan adalah 300x350 px, ukuran iklan tidak dibuat terlalu besar agar 

mempercepat proses loading gambar. 
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Gambar 4.16 Implementasi Iklan Twitter  Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.17 Ilustrasi Penempatan Twitter  Putri LBC. 
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b. Facebook 

Pada media facebook, iklan akan di desain berukuran 851 x 315 px yang digunakan 

sebagai timeline facebook. Timeline facebook menyerupai banner dan merupakan 

sarana promosi yang informative dan menarik.  

 

 

Gambar 4.18 Implementasi Iklan Facebook Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.19 Ilustrasi Penempatan Facebook Putri LBC. 
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9. Merchandise 

a. Kaos 

 

 

Gambar 4.20 Implementasi Merchandise Kaos  Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.21 Ilustrasi Aplikasi Merchandise Kaos Putri LBC. 
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b. Handuk  

 

Gambar 4.22 Implementasi Merchandise Handuk  Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.23 Ilustrasi Aplikasi Merchandise Handuk Putri LBC. 
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c. Pocket Bag 

 

Gambar 4.24 Implementasi Merchandise Pocket Bag Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.25 Ilustrasi Aplikasi Merchandise Pocket Bag Putri LBC. 
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10. Desain Website 

Sesuai dengan desain yang telah terpilih, desain website untuk event Putri LBC 

diimplementasikan dalam ukuran 1024 x 768 px. website Putri LBC disuguhkan 5menu 

utama, yaitu home, about us, news, registration, dan gallery. Dimana seluruh konten 

dari website ini fokus terhadap event Putri LBC. Layout yang digunakan dalam website 

Putri LBC adalah layout statis, layout ini mempunyai kemampuan untuk website 

menggunakan background yang di desain sesuai dengan konsep yang terpilih, 

menyesuaikan lebar layout sesuai dengan resolusi browser. Sehingga memungkinkan 

untuk dapat di buka dari tablet maupun handphone. 

 

Gambar 4.26 Implementasi Iklan Desain Website ( Home)  Putri LBC. 
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 Gambar 4.27 Implementasi Iklan Desain Website ( About)  Putri LBC.  

 

 

Gambar 4.28 Implementasi Iklan Desain Website ( Gallery)  Putri LBC. 
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Gambar 4.29 Implementasi Iklan Desain Website ( News)  Putri LBC. 

 

 

Gambar 4.30 Implementasi Iklan Desain Website ( Registrasi)  Putri LBC 
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Gambar 4.31 Ilustrasi Penempatan Desain Website Putri LBC. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana merancang media 

promosi event Putri LBC pada London Beauty Centre sebagai upaya meningkatkan 

Brand Loyalty. 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan media promosi 

event Putri LBC pada London Beauty Centre ini adalah: 

1. Gagasan perancangan media promosi event Putri LBC pada London Beauty 

Centre dapat meningkatkan loyalitas pelanggan pada London Beauty Centre, 

agar tetap menjadi klinik terkemuka di Indonesia. 

2. Tema desain dalam perancangan ini adalah Precious yang memiliki makna 

bahwa event Putri LBC merupakan event yang berharga dan bernilai tinggi 

dalam upaya menjadi wadah bagi wanita untuk mengukir prestasi. 

3. Implementasi perancangan mengacu pada promosi event Putri LBC khususnya 

di kota Surabaya, dimana hasil perancangan mampu meningkatkan jumlah 

konsumen pengunjung klinik London Beauty Centre. 
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4. Media Promosi yang digunakan dalam perancangan kali ini adalah media yang 

umum digunakan oleh target konsumen seperti iklan billboard, spanduk, 

brosur, iklan majalah, iklan koran, poster serta merchandise pendukung. 

5. Media promosi dirancang sesuai dengan tema rumusan desain, yaitu Precious 

atau berharga. Menggunakan warna-warna yang sesuai dengan karakter klinik 

London Beauty Centre dan juga sesuai dengan konsep.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pihak klinik London Beauty Centre diharap berkonsentrasi melakukan 

kegiatan promosi yang sistematis dan efektif pada setiap event yang diadakan 

terutama Putri LBC agar mampu menarik lebih banyak konsumen untuk 

berpartisipasi.  

2. Memberikan perhatian khusus pada program promosi sebuah event agar event 

yang diadakan oleh LBC dapat sesuai dengan segmentasi dan dapat lebih 

dikenal oleh masyarakat. 
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