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BAB III 

KONSEP DESAIN DAN PERANCANGAN 

3.1. Desain 

3.1.1. Identifikasi data 

a. Profil Sahira Beauty Care  Jepara 

Sahira Beauty Care merupakan salah satu usaha yang 

bergerak dibidang pelayanan kecantikan yang berlokasi di jalan 

Raya Kenari Purwogondo Rt. 17/Rw.03 Kalinyamatan Jepara. 

Sahira beauty care jepara berdiri pada bulan Desember 2017, 

berarti sudah hampir 3 tahun berjalan hingga sekarang. Pelayanan 

yang tersedia disini mulai dari pemeriksaan umum, konsultasi 

kecantikan, facial, peeling dan dan beragam perawatan kecantikan 

lainnya. Usaha salon kecantikan Sahira Beauty Care dirintis sendiri 

oleh dr. Tri Ayuni Kharismawati dengan dukungan dari suami dan 

keluarga. Sebelum dr. Ayuni memutuskan untuk mendirikan salon 

kecantikan, beliau sudah terlebih dahulu membuka praktek umum 

pada tahun 2015. Dua tahun membuka praktek umum, beliau 

merasa usaha yang dijalankannya belum maksimal mengingat 

banyaknya persaingan antara dokter yang juga mendirikan praktek 

umum dalam satu kawasan. Akhirnya dr. Ayuni mulai melirik 

usaha pelayanan kecantikan setelah melihat adanya peluang bagus, 

diantaranya, lokasi yang ditempati sangat strategis dan semakin 

meningkatnya minat masyarakat saat ini untuk melakukan 

perawatan kecantikan.  

Dibukanya salon kecantikan Sahira Beauty Care mendapat 

respon bagus dari masyarakat sekitar, terbukti dengan 

meningkatnya pelanggan ditiap tahunnya. Salon kecantikan ini 

memiliki total 3 beautician/ Beauty therapist dan 1 orang dokter. 

(wawancara dengan dr. Ayuni, 28 April 2020) 
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Berikut adalah lokasi Sahira Beauty Care yang berada di 

desa Purwogondo. 

 

Gambar 3. 1 Lokasi Sahira Beauty Care Jepara 

(Dokumentasi: Penulis, 26 Juli 2020) 

 

Bangunan Sahira Beauty Care memiliki 2 lantai. Dilantai 

atas digunakan khusus untuk ruangan perawatan, sedangkan lantai 

bawah adalah ruang receptionist dan ruang dokter.  

 

Gambar 3. 2 Ruang receptionist Sahira Beauty Care 
(Dokumentasi : Penulis, 28 April 2020) 
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Gambar 3. 3 Ruang Dokter Sahira Beauty Care 

(Dokumentasi : Penulis, 26 Juli 2020) 

Terdapat 4 tempat tidur yang tersedia di ruang perawatan 

dengan fasilitas AC, agar para pelanggan lebih nyaman saat 

melakukan perawatan kecantikan. 

 
Gambar 3. 4 Ruang Perawatan Sahira Beauty Care 

(Dokumentasi : Penulis, 28 April 2020) 

b. Visi dan misi 

1) Visi 

“Menjadi salon kecantikan terbaik untuk merawat 

kesehatan dan kecantikan kulit masyarakat Indonesia”. 

2) Misi :  

- Menciptakan pengalaman terbaik dalam perawatan 

kecantikan 
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- Menempatkan kenyamanan dan keamanan pelanggan 

sebagai prioritas utama kami 

- Mewujudkan mimpi setiap orang mencapai penampilan 

terbaiknya. 

c. Data Perawatan Kecantikan 

Sahira Beauty Care menawarkan beragam perawatan 

kecantikan, terhitung terdapat 7 macam perawatan hingga saat ini. 

Perawatan tersebut meliputi, facial, peeling, hydro peeling, 

mikrodermabrasi(microdermabrasion), mesoterapi mesotherapy, 

dermapen, dan cauter. 

Dibawah ini adalah ragam perawatan kecantikan yang 

ditawarkan oleh Sahira Beauty care: 

1. Facial  

Facial adalah prosedur yang ditujukan untuk 

membersihkan wajah dari kotoran, debu, minyak, sel-sel 

kulit mati dan komedo. Adapun tahapan perawatan ini yakni 

mulai dari pembersihan wajah (cleansing),scrubbing, 

pemijatan, penguapan, ekstraksi komedo, dan pemakaian 

masker yang disesuaikan. dengan kondisi dan kebutuhan 

kulit masing-masing pasien. 

 
Gambar 3. 5 Pemberian masker dingin pada proses facial 

(Dokumentasi : Penulis, 26 Juli 2020) 
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Berikut merupakan jenis facial treatment yang tersedia 

di Sahira Beauty Care: 

No. Perawatan  Jenis 

1 Facial Standar 

Facial Natural 

Facial Tea Tree 

Facial Lavender 

Facial Rose 

Facial Papaya 

Facial Peppermint 

Facial Pearl & Milk 

Facial Acne 

Facial Acne Plus 

Facial Whitening 

Facial Whitening Plus 

2. Facial Premium 

Facial Oxy 

Facial Collagen 

Facial Oxy Glow 

Facial Super Gold 

Facial Lightening Orange 

Tabel 3. 1Variasi Facial Treatment 
(Sumber: Menu Perawatan Sahira Beauty Care) 

2. Peeling 

Peeling merupakan prosedur perawatan kulit yang 

dilakukan. untuk mengangkat atau menghilangkan sel kulit 

mati dan menggantinya dengan lapisan kulit baru dengan 

menggunakan larutan kimia yang dioleskan di area kulit 

yang akan menjalani perawatan.Prosedur peeling biasanya 

ditangani langsung oleh dokter yang sudah mengetahui 

kondisi kulit pasien dan jenis peeling yang akan digunakan. 
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Gambar 3. 6 Peeling treatment ditangani langsung oleh dr. Ayuni 
(Dokumentasi : Penulis, 09 Agustus 2020) 

Berikut merupakan jenis peeling treatment yang 

tersedia di Sahira Beauty Care: 

a. Peeling Normal 

b. Peeling Whitening 

c. Peeling Acne Plus 

3. Mikrodermabrasi/Microdiamond Treatment 

Mikrodermabrasi (Microdermabrasion) wajah biasanya 

dilakukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan kulit 

wajah. yang terletak dilapisan kulit luar (epidermis), seperti 

mengurangi kerutan halus dan mengatasi cacat pada area 

wajah yang tidak terlalu luas.  

 
Gambar 3. 7 Mikrodermabrasi  treatment dengan alat diamond 

dermabrasion 

(Dokumentasi : Penulis, 26 Juli 2020) 
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Adapun varian microdiamond treatment yang tersedia, 

yakni sebagai berikut: 

a. Microdiamond standart 

b. Microdiamond whitening 

c. Microdiamond Gold 

4. Hydro peeling/ Aqua peeling 

Hydro peeling pada dasarnya merupakan perawatan 

yang memanfaatkan proses kerja mikrodermabrasi yang 

sudah dikenal lebih dulu. Perbedaannya terletak pada alat 

yang digunakan. Mikrodermabrasi menggunakan alat 

khusus. dengan bahan utama kristal halus dan berlian 

sebagai tindakan abrasi dan pengelupasan kulit, sedangkan 

hydro peeling menggunakan aquadest, yakni semacam 

ampule yang berisi kandungan air yang sudah disterilisasi. 

 

Gambar 3. 8 Hydro peeling treatment 

(Dokumentasi : Penulis, 26 Juli 2020) 

 

5. Mesotherapy Non Needle 

Terapi peremajaan dengan mesoterapi tanpa jarum, 

yaitu teknologi terbaru untuk memasukkan serum yang 

berisi bahan alami, vitamin dan mineral ke dalam kulit 

tanpa menggunakan jarum suntik. Didukung dengan 
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ultrasound dan sinar LED untuk membantu penyerapan 

serum dan anti aging. 

 
Gambar 3. 9 Mesotherapy treatment 

(Dokumentasi : Penulis, 26 Juli 2020) 

 

Berikut pilihan menu mesotherapy treatment yang 

ditawarkan oleh Sahira Beauty Care: 

a. Meso Whitening Gold 

b. Meso Whitening 

c. Meso Anti Aging 

d. Meso Oily/Acne 

e. Meso Open Pore (pori besar) 

6. Dermapen 

Suatu metode mesotherapy dengan menggunakan alat 

yang dilengkapi jarum dengan ukuran dan jumlah yang 

bervariasi. Dermapen bekerja dengan cara. membuat suatu 

saluran mikro melalui luka-luka kecil yang dibuat dengan 

alat tersebut, tujuannya untuk merangsang pembentukan 

kolagen dan elastin yang kemudian akan merangsang proses 

penyembuhan dan pembentukan jaringan yang 

baru.Penggunaan dermapen mampu meningkatkan produksi 

kolagen hingga 40 kali lipat.  
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Gambar 3. 10 Dermapen treatment 

(Dokumentasi : Penulis,  09 Agustus 2020) 

Adapun hasil dari terapi dermapen dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor .yaitu ukuran dan jumlah jarum, kasus 

yang dihadapi dan kondisi kulit pasien. 

Manfaat dari perawatan dermapen antara lain: 

a) Menghaluskan kulit (skin rejuvenation) 

b) Menyamarkan bekas jerawat/ bopeng 

c) Menyamarkan garis-garis halu dan tanda-tanda penuaan 

d) Membantu mengatasi kasus hyper pigmentasi seperti 

flek 

e) Membantu penyerapan bahan-bahan yang dioleskan 

pada wajah 

f) Menyamarkan stretch mark  

g) Membantu mengatasi kasus kerontokan rambut 

 

7. Electro Cauter 

Istilah kauter (cautery) berasal dari bahasa latin, yang 

artinya penggumpalan atau penghancuran jaringan.Adapun 

mekanisme kerja cauter di bidang medis yaitu, pada 

electrocautery, arus listrik akan dialirkan melalui kawat 
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elektroda. yang memiliki hambatan tinggi.   Kemudian arus 

panas yang dihasilkan oleh elektroda akan ditempelkan 

pada jaringan tubuh yang membutuhkan perawatan. 

 
Gambar 3. 11 Proses menghancurkan tahi lalat dengan electro cauter 

(Dokumentasi : Penulis, 26 Juli 2020) 

 

Dalam bidang medis, cauter dengan listrik digunakan 

untuk beberapa kasus, diantaranya: 

a. Operasi kecil pada kulit, seperti menghilangkan 

kutil, skin tag, keratosis seborik, molluscum 

contagiosum, dan sryngoma 

b. Mengeringkan jaringan (electrodessication) 

c. Menggumpalkan darah (electrocogualtion) 

d. Memotong jaringan (electrosection), contohnya 

untuk membuang tumor, seperti sarkoma kaposi. 

e. Sebagai metode untuk sunat laser 

d. Data promosi 

Media promosi merupakan suatu alat atau jalan dalam 

melakukan. kegiatan promosi. Promosi adalah kegiatan 

penyampaian suatu pesan baik tentang suatu produk maupun jasa, 

disebut juga mengenai. keadaan suatu hal yang dapat memberi 

dampak baik bagi suatu instansi atau lembaga dalam mencapai 

posisi pemasaran kepada publik agar dikenal dan diketahui 

keberadaannya. 
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Ditinjau dari segi publikasi Sahira Beauty Care Jepara telah 

memanfaatkan media online (Facebook dan Instagram) dan 

outdoorpromotion (papan nama, banner). 

1) Banner 

Banner merupakan salah satu media promosi yang 

melalui proses cetak dengan print digital. Banner pada 

umumnya berbentuk potrait, namun pada beberapa kondisi, 

banner dapat disesuaikan tergantung penempatannya.Sahira 

beauty care menggunakan banner sebagai salah satu media 

promosi outdoor, dan dapat dijumpai didepan salon. 

 

Gambar 3. 12 Media Promosi (Banner) Sahira Beauty Care Jepara 

(Sumber : Facebook Sahira Beauty Care Jepara, 2020) 

 
2) Papan nama 

Papan nama atau plang nama digunakan sebagai media 

promosi outdoor yang biasanya berisi logo, nama 

perusahaan hingga informasi singkat mengenai perusahaan. 

Papan nama terbuat dari berbagai bahan dan bermacam 

bentuk. 
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Gambar 3. 13 Media  Promosi (Papan Nama) Sahira Beauty Care Jepara 

(Sumber : Penulis, 26 Juli 2020) 

 

3) Instagram 

Instagram merupakan media masa yang memiliki 

keterkaitan dengan penampilan foto atau video. Instagram 

menjadi media sosial yang paling sering dipakai oleh 

banyak perusahaan, instansi hingga pengusaha untuk 

menampilkan profil, produk, jasa hingga informasi penting. 

Penggunanya pun datang dari berbagai kalangan. Inilah 

mengapa instagram sangat berpengaruh terhadap dunia 

selling. 

 
Gambar 3. 14 Media Sosial (Instagram) Sahira Beauty Care Jepara 

(Sumber : Penulis, 08 September 2020) 
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4) Facebook 

Facebook merupakan media sosial yang paling banyak 

diakses oleh masyarakat Indonesia. Media masa ini sangat 

lazim dipakai oleh publik secara umum dari berbagai kelas, 

baik atas, menengah dan bawah. Aplikasi ini dipilih Sahira 

Beauty Care sebagai salah satu media promosi online 

karena medianya sangat interaktif dan efektif untuk 

memperkenalkan dan membagi informasi terbaru mengenai 

Sahira Beauty Care.  

 
Gambar 3. 15 Profil Facebook Sahira Beauty Care Jepara 

(Sumber : Penulis, 08 September 2020) 

e. Target pasar 

Target pasar merupakan segmentasi konsumen yang akan 

menjadi fokus dalam kegiatan pemasaran dan promosi, atau lebih 

singkatnya  kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. 

Segmentasi pasar merupakan konsep yang sangat penting dalam 

pemasaran. Eric Berkowitz dan rekan mendefinisikan segmentasi 

pasar sebagai “dividing up a market into distinct groups that (1) 

have a common needs and (2) will respond simmilary to a market 

action” diterjemahkan dalam (membagi suatu pasar ke dalam 

kelompok-kelompok yang jelas yang (1) memiliki kebutuhan yang 

sama dan (2) memberikan respon yang sama terhadap suatu 

tindakan pemasaran). (Morissan, M.A, 2010:57) 
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Dengan demikian segmentasi pasar yang digunakan untuk 

proses promosi Sahira Beauty Care adalah sebagai berikut: 

1) Segmentasi Demografis 

Pengelompokan pasar berdasarkan variabel-variabel 

pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, jumlah penduduk, 

usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pekerjaan, 

agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial 

(suyanto, 2007:52). Segmentasi demografis media promosi 

Sahira Beauty Care adalah sebagai berikut: 

a) Usia 

Usia konsumen yang akan menjadi target 

pemasaran sahira beauty care dibedakan menurut usia 

remaja, dewasa dan orang tua. 

Tabel 3. 2 Segmentasi Kelompok Usia 

No. Usia Kelompok 

1 12-20 tahun Remaja 

2 20-29 tahun Dewasa 

3 30-39 tahun Orang tua 

4 40+  

 

b) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin dalam segementasi pasar pencapaian 

promosi sahira beauty care adalah perempuan dan laki-

laki. 

c) Pendidikan 

Menurut tingkat pendidikan yang ingin dicapai, 

konsumen dikelompokkan menjadi, sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Segmentasi Kelompok Pendidikan 

Kelas Pendidikan 

1. SLTP 
2. SLTA 
3. D1/sederajat 
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4. D2/sederajat 
5. D3/sederajat 
6. SI/sederajat 
7. S2/sederajat 

 

d) Pendapatan 

Kelas yang ditinggali konsumen berpengaruh pada 

selera atau konsumsi, pendapatan seseorang sangat 

dipengaruhi kelas sosial. Adapun kelas sosial yang 

dipakai dalam segmentasi demografis promosi sahira 

beauty care yakni mulai dari kelas menengah ke atas. 

e) Agama 

Dalam segmentasi agama, promosi sahira beauty 

care didedikasikan untuk seluruh umat beragama tanpa 

kecuali. 

2) Segmentasi Geografis 

Pada segmentasi ini pengelompokan pasar dibagi dalam 

beberapa geografis seperti negara, wilayah, kota dan desa. 

Perusahaan atau instansi akan menargetkan daerah geografi 

yang dipandang sangat potensial dan menguntungkan. 

Dalam hal ini, target operasi pasar sahira beauty care masih 

menjangkau area kecamatankalinyamatan, pecangaan dan 

welahan. Kedepannya, diharapkan bisa melakukan promosi 

secara luas hingga ke area kota Jepara dan luar kota seperti 

Kudus.  

3) Segmentasi Psikografis 

Mengelompokkan pasar kedalam variabel gaya hidup, 

nilai dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang-

orang yang menonjol dari suatu kelas sosial (Suyanto, 

2007:57). Segmentasi psikografis menelaah bagaimana 

konsumen dengan. segmen demografi tertentu merespon 

suatu stimulan pemasaran. Dalam hal ini, targetnya adalah 
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masyarakat dengan gaya hidup modern, perduli dengan 

kesehatan dan sangat memperhatikan penampilan. 

f. Analisis SWOT 

1) Analisis SWOT 

Dalam buku metode riset (Jonathan, 2007), bahwa analisis 

SWOT terutama dimanfaatkan sebagai dasar menilai ulang (re-

evalusasi) mengenai hal yang sudah ada dan sebelumnya telah 

diputuskan dengan tujuan meminimalisasi resiko yang akan 

timbul. 

Berikut Data SWOT Sahira Beauty Care:  

Tabel 3. 4 Data SWOT Perusahaan 

Kekuatan 

(Strenght) 
- Sahira beauty care menawarkan perawatan kecantikan 

dan peremajaan kulit tanpa melalui prosedur bedah 

atau "Under the Knife,. hal ini karena salon 

kecantikan ini sudah memiliki peralatan canggih dan 

modern. 
- Melayani konsultasi kecantikan oleh dokter secara 

gratis. 

Kelemahan 

(Weakness) 

- Perawatan yang ditawarkan masih terbatas. 

- Tempat minimalis dengan kapasitas yang lebih 

sedikit. 

Peluang 

(Opportunity) 

- Dapat dijadikan sebagai rekomendasi pengalaman 

pertama melakukan perawatan kecantikan. 
- Lokasi strategis 

Ancaman 

(Treath) 

- Banyak klinik kecantikan yang menawarkan 

perawatan kecantikan lebih lengkap, dari ujung kepala 

hingga ujung kaki. 

 (Sumber : Penulis, 2020) 
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2) Tabel Matrix Analisis SWOT 

Dalam menentukan strategi promosi yang akan digunakan 

perusahaan, alangkah baiknya mempertimbangkan faktor 

internal dan eksrternal yang terdapat pada perushaan tersebut, 

faktor internal bisa berupa kekuatan dan kelemahan pada 

perusahaan sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan 

ancaman yang ada. Berikut adalah tabel matriks analisis SWOT 

yang telah dilakukan pada perusahaan AP Guitars.  

 

Tabel 3. 5 Matrix Analisis SWOT 

 

OT 
 

 

 

 

 

 

 

SW 

O T 

 Dapat dijadikan sebagai 

rekomendasi pengalaman 

pertama melakukan 

perawatan kecantikan. 

  

 Persaingan antar 

Salon/Klinik 

kecantikan semakin 

ketat 

 Rendahnya tingkat 

kesadaran terhadap 

identitas visual 

 Menurunnya efektifitas 

logo jika tidak 

konsisten dalam 

penerapannya terhadap 

berbagai media cetak 

maupun media lain. 

S S-O S-T 

 Sahira beauty care 

menawarkan perawatan 

kecantikan dan 

peremajaan kulit tanpa 

melalui prosedur bedah 

atau "Under the 

Knife”hal ini karena 

 Merancang ulangidentitas 

visual sesuai dengan visi 

dan misi salon 

kecantikan,guna 

memperkuat kembali 

brand identitas serta 

meningkatkan kembali 

 Merancang ulanglogo 

dengan memperkuat 

konsep serta konsisten 

dalam menerapkan 

identitas yang dimiliki 

untuk dapat bersaing 

dengan para kompetitor 
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salon kecantikan ini 

sudah memiliki 

peralatan canggih dan 

modern. 

 Sudah memiliki 

peralatan canggih dan 

modern. 

 Lokasi strategis 

nilai-nilai kepercayaan 

terhadap merk. 

 Merancang media 

promosi yang lebih 

menarik dan informatif 

untuk memperkenalkan 

Sahira Beauty Care 

sebagai salon kecantikan 

yang professional dengan 

hasil pelayanan yang 

berkualitas. 

baru, dengan 

mengandalkan  

keunikan desain serta 

karakter yang dimiliki 

Sahira Beauty Care. 

W W-O WT 

 Logo yang digunakan 

masih belum 

sepenuhnya 

mencerminkan visi dan 

misi perusahaan 

 Dalam penerapannya, 

warna logo seringkali 

tidak konsisten dan 

cenderung berubah-

ubah 

 Tidak aktif melakukan 

promosi, khususnya 

lewat sosial media. 

Mengingat tidak banyak 

media (khususnya luar 

ruangan) yang dipakai, dan 

masih banyak masyarakat 

sekitar yang belum sadar 

dengan keberadaan Sahira 

Beauty Care, maka 

diperlukan promosi aktif di 

sosial media dengan 

merancang media promosi 

online yang menarik dan 

informatif. 

Masih terbatasnya 

perawatan kecantikan 

yang ditawarkan di 

membuat Sahira Beauty 

Care kalah bersaing 

dengan klinik kecantikan 

sekitar. Maka dari itu 

perlu dilakukan promosi 

dengan menambah jenis 

media yang efektif serta 

mudah untuk menjangkau 

para calon pelanggan. 

(Sumber : Penulis) 

 

Berdasarkan tabel matriks analisis SWOT diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan berupa: 

1. Perlu merancang ulang identitasvisual guna memperkuat 

kembali brand identitas serta meningkatkan kepercayaan 

terhadap Sahira Beauty Care. 

2. Merancang media promosi dengan memanfaatkan identitas 

visual menjadi desain yang lebih menarik dan 
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informatifuntuk memperkenalkan Sahira Beauty Care 

sebagai salon kecantikan yang professional dengan hasil 

pelayanan yang berkualitas. 

3. Menambah jenis media promosi yang efektif mudah 

dijangkau oleh para calon pelanggan. 

3.1.2. Strategi Kreatif 

Suatu strategi perlu dirancang secara kreatif dengan menggali 

segala sesuatu dibalik fakta dan menyusunnya ke arah gagasan kreatif 

yang mampu menciptakan penjualan. Strategi kreatif bukan semata-mata 

proses logika, tapi juga menyangkut seni. Meski demikian, strategi harus 

dibuat berdasarkan fakta untuk dapat digunakan. Ada beberapa 

pendekatan untuk mengerjakan strategi kreatif, diantaranya: generik, 

preemtive, unique selling proposition, menciptakan suatu brand image, 

mencari inhere drama in the brand dan positioning. (Suyanto, 2004: 13). 

1) USP (Unique Selling Proposition) 

Sahira Beauty Caremenawarkan perawatan kecantikan dan 

peremajaan kulit tanpa melalui prosedur bedah atau "Under the 

Knife” hal ini karena salon kecantikan ini sudah memiliki peralatan 

canggih dan modern. Selain itu Beauty Therapist yang melayani 

perawatanmempunya latar belakang pendidikan keperawatan, bukan 

hanya hasil belajar otodidak semata.  

2) Product Propositioning 

Upaya dan proses menempatkan sebuah produk, perusahaan, brand 

atau individu didalam alam pikiran konsumen dapat diartikan 

sebagai positioning. Dalam hal ini Sahira Beauty Care masih dikenal 

hanya sebagai salon kecantikan yang melayani perawatan facial saja, 

namun sebenarnya juga melayani berbagai perawatan kulit lainnya. 

Hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian informasi yang kurang 

efektif. Oleh karena itu perlu adanya promosi yang lebih efektif agar 

dapat lebih dikenal dan sesuai dengan target pasar yang diinginkan.   
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3.1.3. Pemilihan Media 

Perancangan identitas visual sebagai media promosi Sahira beauty 

care diaplikasikan kedalam beberapa media yang identik dengan salon 

kecantikan. Hal ini agar konsep desain yang diciptakan tepat sasaran dan 

sesuai dengan target market yang dituju. Media yang dipilih juga 

dianggap dapat diterima dengan baik oleh pemilik salon kecantikan, 

masyarakat umum maupun calon pelanggan. 

Tabel 3. 6 Analisis media promosi Sahira Beauty Care 

No Hambatan Solusi Output/Luaran 

1 Logo belum sepenuhnya 

mencerminkan visi dan 

misi perusahaan 

Merancang logo Sahira 

Beauty Careyang 

mencerminkan identitas 

serta visi dan misi 

perusahaan. 

Logo 

2 Sudah ada Menu 

treatment, namun masih 

berupa hasil cetakan price 

list di kertas HVS. 

Merancang katalog 

menu perawatan yang 

dilengkapi dengan 

gambar, daftar harga 

dan keterangan lainnya. 

Katalog Menu 

Perawatan 

3 Belum pernah 

menggunakan neon box 

untuk media promosi 

outdoor, namun sudah 

pernah menggunakan 

media papan nama. 

Merancang desainneon 

box dua sisi dengan 

menerapkan logo dan 

informasi singkat 

tentang Sahira Beauty 

Care. 

Neon Box 

4 Sudah pernah 

menggunakan banner 

horizontal, namun perlu 

menyesuaikan lagi dengan 

identitas baru. 

Merancang desain 

banner horizontal 

dengan menerapkan 

beberapa elemen desain 

seperti logo, gambar dan 

Banner 

Horizontal 



50 
 

 
 

informasi singkat 

tentang sahira beauty 

care. 

5 Sudah ada x-banner, 

namun desainnyasangat 

sederhana tanpa ilustrasi 

pendukung seperti gambar 

atau foto. 

Merancang kembali x-

banner dengan 

menambahkan elemen 

ilustrasi pendukung. 

X-banner 

6 Sudah ada seragam 

Beauticiannamunbelum 

mencerminkan identitas 

visual saat ini. 

Merancang kembali 

seragam 

Beauticiandengan 

menerapkan logo dan 

informasi singkat 

tentang sahira beauty 

care. 

Seragam 

Beautician 

7 Handuk kecil dan 

headbandyang digunakan 

saat perawatan masih 

polos. 

Menerapkan logo pada 

handuk kecil dan 

headband sebagai media 

pendukung promosi. 

Handuk kecil dan 

headband (bando 

kepala) 

8 Belum pernah 

menggunakan leaflet 

sebagai media promosi  

Meracang leaflet dengan 

desain yang menarik 

dan memuat informasi 

lebih banyak tentang 

sahira beauty care 

Leaflet 

9 Stationary sets yang 

sudah digunakan sejauh 

ini hanya kartu nama, 

kartu member dan 

stempel. 

Merancang kartu nama, 

kartu member, amplop, 

stoffmap, kop surat. 

Stationary sets 

10 Belum pernah 

menggunakan totebag, 

Merancang desain 

totebag dengan 

Totebag  
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namun sudah pernah 

menggunakan pounch bag 

sebagai media 

pendukung. 

menerapkan logo sahira 

beauty care 

11 Media sosial yang 

digunakan saat ini adalah 

facebook dan instagram, 

itupun jarang digunakan 

dan tidak terlalu aktif. 

Membuat desain  konten 

publikasi yang lebih 

informatif, dan menarik. 

Media Sosial 

(facebook dan 

Instagram) 

12 Belum ada Website/ Blog 

yang memuat informasi 

secara keseluruhan 

mengenai Sahira Beauty 

Care 

Membuat website/blog 

sebagai media promosi 

yang memuat infomasi 

Sahira Beauty care 

secara keseluruhan 

Website/ Blog 

(Sumber : Penulis) 

3.1.4. Konsep perancangan 

a. Pendekatan Komunikasi 

Pendekatan komunikasi melalui strategi perancangan yang 

akan dibuat sebagai solusi pemecahan masalah mengenai 

perancangan identitas visualsebagai media promosi sahira beauty 

care yang akan diterapkan pada media offline dan online bertujuan 

untuk mempromosikan pada khalayak umum tentang keberadaan 

salon kecantikan ini sekaligus memberikan informasi kepada 

masyarakat sekitar dan calon pelanggan mengenai keunggulan dan 

manfaat yang akan didapatkan setelah melakukan perawatan 

kecantikan di sahira beauty care.  

b. Pendekatan Visual Verbal 

Dalam pendekatan visual verbal ini, penulis menunjukkan 

bentuk konsep copy iklan yang akan digunakan dalam perancangan 

desain pada beberapa media offline dan online. Desain yang akan 

dibuat nantinya akan memuat elemen visual verbal atau 
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copywriting yang terdiri dari headline (judul), subheadline (sub 

judul), bodycopy (teks) dan baseline (slogan atau nama dan alamat 

perusahaan sebagai penanggung jawab).  

c. Pendekatan non verbal 

Pendekatan non verbal dalam perancangan desain media 

promosi sahira beauty care terdiri dari lima elemen dasar yakni 

illustrasi, tipografi, warna, layout dan logo. Ilustrasi yang akan 

dipakai dalam desain media promosi kali ini berupa foto, grafis, 

warna, tekstur, dan beberapa elemen visual penunjang lainnya 

dengan tujuan komunikasi dan estetika.Warna yang akan 

digunakan pada perancangan media promosi sahira adalah nuansa 

fresh, soft, caring, loyal dan gentle yang memberikan simbol 

bahwa Sahira Beauty Care merupakan salon kecantikan yang dapat 

dipercaya, setia dan senantiasa melayani dengan penuh perhatian 

dan kelembutan. 

3.1.5. Media berkarya 

Karya merupakan hasil implementasi dari pikiran dan 

perasaan yang dituangkan kedalam media baik secara manual 

ataupun grafis. 

a. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk menunjang 

perancangan identitas visual Sahira beauty care adalah sebagai 

berikut: 

1.) Laptop AZUS AMD Radeon HD 6300, 2048MB RAM 

2.) PC (Personal Computer) : Philips LED 163V, Pentium(R) 

Dual-Core  CPU E6600  @ 3.06GHz (2 CPUs), ~3.1GHz. 

4062MB RAM 

3.) Keyboard REXUS RX-K9SE 

4.) Mouse REXUS VR1 

5.) ROBOT M210 Wireless Mouse 

6.) Printer Canon iP2700 

7.) Flashdisk Sandisk 16 GB 
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8.) Hp Xiaomi Redmi 4X 

9.) Hp OPPO A5 2020 

10.) Kamera DSLR NIKON D3200 

11.) Kamera DSLR SONY ILCE-6000 

b. Perangkat Lunak 

Perankat lunak yang digunakan untuk menunjang 

perancangan identitas visual Sahira Beauty Care adalah sebagai 

berikut: 

1) Microsoft Word 

2) CorelDRAW X7 

3) Adobe Photoshop CS5 

3.2. Perancangan 

3.2.1. Identitas Visual Sahira Beauty Care sebagai Media Promosi 

Sahira Beauty Care Jepara 

a. Logo 

Logo sudah seperti wajah bagi setiap perusahaan. Logo 

menjadi hal pertama yang paling mencuri perhatian dari sebuah 

perusahaan. Tidak jarang kita mempersempit arti. dari logo dan 

memandang logo hanya gambar atau lambang dari sebuah 

perusahaan. Logo mempunyai makna lebih, dapat berupa kata, 

pikiran, pembicaraan atau akal budi. Dengan kata lain, logo 

adalah sebuah symbol atau gambar yang memberikan identitas 

pada sebuah perusahaan tanpa kehadiran nama perusahaan. 

1) Alasan pemilihan media 

Logo merupakan simbol dari suatu perusahaan atau 

suatu produk perusahaan yang. dapat menggambarkan dan 

mewakili citra atau kesan tersendiri pada perusahaan tau 

produk terkait. Logo juga dapat diaplikasikan kedalam 

berbagai bentuk media. 
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2) Konsep Desain 

Logo Sahira Beauty Care dirancang menggunakan 

logogram. Konsep logogram ini mengambil bentuk palang 

merah yang melambangkan kesehatan dan medis, filosofi 

sayap kupu-kupu yang melambangkan keindahan dan siluet 

wajah wanita yang melambangkan kecantikan. Sesuai dengan 

visi sahira yakni “Menjadi salon kecantikan terbaik untuk 

merawat kesehatan dan kecantikan kulit masyarakat 

Indonesia”.Sedangkan siluet huruf “S” yang terdapat pada 

logogram diambil dari awalan “Sahira” yang merupakan 

nama dari salon kecantikan itu sendiri.  

Bentuk huruf “S” terdapat pada bagian tengah 

logogram untuk menutup kedekatan pada bagian atas dan 

bagian bawah simbol yang membentuk sayap kupu-kupu. 

Garis lengkungan yang digunakan sebagai simbol sayap 

kupu-kupu memiliki bentuk lebih tipis dibagian ujung garis, 

menandakan sayap kupu-kupu bagian bawah lebih kecil dari 

bagian atas. 

 

Gambar 3. 16 Konsep Logo 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

Pada susunan (configuration) bentuk logo nanti, font 

yang akan digunakan adalah jenis font san serif. Typeface 
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“Poppins” untuk “Sahira” sedangkan “Beauty Care” 

memakai typefaceCalibri dengan jenis font yang sama yakni  

san serif, memiliki sifat objektif, universal, modern. 

Beautymemiliki objektivitas yang menerangkan kata sifat 

kecantikan, sedangkan Care  berarti perawatan. 

3) Sketsa Desain 

 

Gambar 3. 17 Sketsa Logo  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 
4) Graphic Standar Manual 

 
Gambar 3. 18 Desain Logo  Sahira Beauty Care (lanscape) 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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Gambar 3. 19 Desain Logo  Sahira Beauty Care (potrait) 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

a. Configuration 

 

Gambar 3. 20  Configuration Logo  Sahira Beauty Care (lanscape) 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

Dalam penerapannya pada media resmi dan formal, 

logogramSahira Beauty Care diterapkan berdampingan 

dengan nama perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk 

media pendukung dan promosi lainnya yang bersifat non-

formal dapat hanya menggunakan logogram. 
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Gambar 3. 21 Configuration Logo  Sahira Beauty Care (potrait) 

(Sumber : Penulis, 2020) 

b. Clear Space 

Clear space logo harus menyertakan ruang kosong 

pada bagian atas, bawah, kanan dan kiri secara 

proporsional, hal ini bertujuan agar dalam penerapan 

logodiberbagai media bisa tetap terbaca dengan jelas dan 

tidak terganggu oleh elemen lain.  

 

Gambar 3. 22 Clear Space  Logo  Sahira Beauty Care(lanscape) 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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Gambar 3. 23 Clear Space  Logo  Sahira Beauty Care(potrait) 

(Sumber : Penulis, 2020) 

c. Grid 

 
Gambar 3. 24 Grid  Logo  Sahira Beauty Care(lanscape) 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

 

Gambar 3. 25 Grid  Logo  Sahira Beauty Care(potrait) 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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d. Color Guide 

 

Gambar 3. 26 Color Guide Logo  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

e. Greyscale, Black and White 

 

Gambar 3. 27 Greyscale, Black and White Logo  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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f. Scale 

 

Gambar 3. 28 Scale Logo  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

g. Typography 

 

Gambar 3. 29 Typography Logo  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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3.2.2. Media Promosi Sahira Beauty Care Jepara 

a. Katalog Menu Perawatan 

Katalog merupakan media komunikasi visual yang memuat 

informasi lengkap .tentang produk dan informasi-informasi 

lainuntuk diketahui oleh konsumen.  Katalog berupa buku yang 

terdiri atas beberapa halaman yang didesain secara menarik lalu 

dijilid. 

1) Alasan Memilih Media 

Daftar menu perawatan merupakan hal penting yang 

sangat dibutuhkan setiap salon kecantikan. Untuk 

membuatnya lebih menarik, maka dibuat dalam bentuk 

katalog.  Katalog ini memuat beberapa informasi tentang 

daftar perawatan kecantikandengan visualisasi dan tampilan 

yang lebih menarik. 

2) Konsep Desain 

Desain katalog menu perawatan ini dibuat lebih simple 

dengan memanfaatkan white space agar tampilan terlihat 

lebih bersih. Didalamnya memuat foto, keterangan singkat, 

daftar menu perawatan sekaligus daftar harga perawatan.  

3) Sketsa 

 

Gambar 3. 30 Sketsa Desain Cover depan dan Belakang katalog Menu 
Perawatan Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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Gambar 3. 31 Sketsa kasar halaman pendahuluan katalog Menu 

Perawatan Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

 
Gambar 3. 32 Sketsa kasar halaman isi katalog menu perawatan Sahira 

Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

b. Neon Box 

Neon box merupakan reklame kotak box yang berisi iklan, 

promosi, informasi gambar maupun tulisan. Bedanya dengan 

billboard. yaitu neon box dapat menyala dan memiliki ketebalan 

yang lebih tebal karena terdapat lampu sebagai sumber penerangan 

didalamnya. 

1) Alasan memilih media 

Neon Box dipilih karena sangat efektif untuk menarik 

perhatian khalayak khususnya saat malam hari. Media ini 

berperan sebagai penanda keberadaan Sahira Beauty Care.  
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2) Konsep Desain 

Desain Neon Box dengan memanfaatkan white space, 

serta elemen pendukung lainnya akan memberikan informasi 

lebih jelas kepada khalayak umum  ketika mereka melewati 

salon kecantikan ini.Neon Boxdengan ukuran 40cm x 

60cmterbuat dari bahan akrilik yang memiliki daya tahan 

baik terhadap cuaca.  

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 33 Sketsa Desain neon Box Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 08 September 2020) 

 

c. Banner Horizontal 

Banner merupakan suatu media promosi/publikasi yang 

dicetak digital dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Banner 

memiiki berbagai macam ukuran dan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan.  

1) Alasan memilih media 

Banner dipilih sebagai media promosi outdoor karena 

biayanya yang cukup terjangkau serta kemudahan 

mencetaknya. Pemilihan bahan yang tepat khususnya untuk 

media luar ruangan dapat berdatahan dalam jangka waktu 

yang cukup lama.  

2) Konsep Desain 

Banner yang akan dibuat dalam promosi Sahira 

Beauty care yakni berbentuk horizontal atau panjang 

kesamping dengan ukuran 300 cm x 60 cm. ukuran ini dipilih 

karena menyesuaikan penempatan media yang akan dipasang 
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di bagian atas pada atap area parkir. Desain yang dibuat yakni 

dengan menerapkan beberapa elemen visual seperti logo, 

informasi perawatan, foto perawatan dan alamat. 

3) Sketsa 

 

Gambar 3. 34 Sketsa Desain banner horizontal Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 

d. Stationary Sets 

Stasionary sets merupakan perlengkapan yang dibutuhkan 

didalam operasional kantor, perlengkapan ini juga dibutuhkan 

dalam media promosi sahira beauty care, diantaranya yakni: 

1. Kartu Nama 

Kartu nama berisi tentang identitas. pengelola atau 

costumer service,kebutuhan yang lazim adalah identitas 

pemilik perusahaan. 

a) Alasan memilih media 

Kartu nama sebagai alat untuk memberikan 

informasi kepada seseorang tentang informasi pemilik 

atau pengelola usaha salon kecantikan sahira beauty 

care. 

b) Desain Konsep 

Desain kartu nama dengan memanfaatkan white 

spice, hal ini bertujuan agar memudahkan audiens 

menyerap informasi dengan lebih baik dan jelas. Pada 

tampilan depan menggunakan background putih dengan 

mengaplikasi logo. Sedangkan dibagian belakang 

tertera informasi pemilik, media sosial serta alamat dan 

nomor yang dapat dihubungi. Untuk mempermudah 

pelanggan, disediakan juga kode scan yang akan 
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terhubung langsung dengan kontak whatsapp, sehingga 

tidak perlu lagi bersusah payah menyimpan nomor 

dulu.  

c) Sketsa 

 

Gambar 3. 35 Sketsa Desain Kartu Nama Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 
2. Kartu Member 

Kartu member (member card) merupakann kartu yang 

diberikan kepada klien maupun anggota sebagai penanda oleh 

suatu perusahaan atau institusi, lembaga maupun organisasi. 

selain berfungsi sebagai media branding, juga dapat 

meningkatkan loyalitas anggota/ customer.  

a) Alasan memilih media 

Kartu  member berfungsi sebagai media 

pengenalan identitas pelanggan yang memuat nama, 

alamat, nomor telepon dan nomor pendaftaran.  Kartu 

member memudahkan pelanggan tetap saat kembali 

mendaftar untuk melakukan perawatan di sahira beauty 

care. 

b) Desain Konsep 

Konsep desain kartu member tidak beda jauh 

dengan kartu nama, dibagian depan menggunakan 

background pink dan warna putih untuk background 

bagian dalam. Pada sisi depan, terdapat elemen logo. 

Sedangkan disisi belakang terdapat kotak form untuk 

mengisi identitas customer. Baseline dibagian atas dan 

bawah kartu.  
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c) Sketsa 

 
Gambar 3. 36 Sketsa Desain kartu member Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 
3. Kop Surat  

Kop surat atau kepala surat merupakan identitas singkat 

kantor, perusahaan, instansi dan lainnya yang bersifat formal 

maupun non-formal, terletak dibagian paling atas dari 

lembaran surat.Kop surat biasanya terdiri dari nama, alamat, 

nomor telepon dan logo dari pemilik yang bersangkutan.  

a) Alasan memilih media 

Kop surat menjadi titik fokus pertama yang 

dilihat oleh penerima surat. Selain sebagai identitas 

visual, juga sangat tepat untuk dijadikan sebagai sarana 

promosi agar dikenal oleh pihak eksternal. 

b) Desain Konsep 

Desain kop surat dibuat sederhana dengan 

mengaplikasikan logo dibagian pojok kiri atas, 

sedangkan pada pojok kanan atas terdapat slogan dan 

juga informasi kontak.Pada bagian kaki (footer) 

mencantumkan media sosial dari Sahira Beauty 

Care.Tidak lupa ilustrasi yang diambil dari bentuk logo 

sahira beauty care digunakan sebagai background 

bagian isi. 
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c) Sketsa 

 

Gambar 3. 37  Sketsa DesainKop Surat Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 
4. Amplop 

Amplop merupakan cover atau pembungkus yang 

biasanya digunakan sebagai.wadah surat ataupun benda yang 

akan dikirimkan kepada suatu pihak. Amplop sering dipakai 

untuk kegiatan perkantoran, benda ini umumnya terbuat dari 

berbagai jenis kertas dengan berbagai ukuran. Amplop secara 

umum dikategorikan kedalam berbagai jenis sesuai dengan 

fungsi serta kegunaannya. 

a) Alasan memilih media 

Amplop sangat penting kegunaannya sebagai 

salah satu media promosi yang bersifat formal saat 

mengirimkan surat atau dokumen penting yang yang 

memang diperlukan dalam kegiatan perkantoran. 

Amplop biasanya terbuat dari berbagai jenis kertas dan 

berbagai ukuran. Untuk fungsi serta kegunaannya 

sendiri, amplop surat secara umum diklasifikasikan 

dalam beberapa jenis berdasarkan kategori tertentu. 
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b) Konsep desain 

Amplop dinilai cukup penting penggunaannya 

pada perancangan. identitas visual sahira beauty care. 

Amplop dapat digunakan oleh pihak pengelola guna 

mengirimkan  surat atau dokumen bersifat formal yang 

berkaitan dengan pemberitahuan atau pemberian izin 

pada mitra dan pihak lain. Halaman muka memuat 

elemen logo dan baseline.   

c) Sketsa 

 
Gambar 3. 38 Sketsa Amplop Surat Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 
5. Stoffmap 

Stoffmap atau map merupakan tempat dokumen atau 

surat-surat penting oleh perusahaan atau instansi.  

d) Alasan memilih media 

Stoffmap selain digunakan untuk meletakkan 

surat-surat penting juga dapat digunakan untuk promosi 

salon kecantikan Sahira Beauty Care. 

e) Konsep Desain 

Desain stoffmap dibuat dengan ukuran standar A3 

dengan menyertakan logo Sahira Beauty Care beserta 

alamat, kontak yang dapat dihubungi dan akun media 
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sosial. Stoffmap dijadikan sebagai media promosi antar 

lembaga maupun antar personal. 

f) Sketsa 

 

Gambar 3. 39 Sketsa Desain Stoffmap Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 08 September 2020) 

e. X-Banner 

X-banner merupakan media publikasi suatu produk atau jasa 

berbentuk persegi panjang yang dapat dibongkar pasang. Dapat 

dipindah. tempat dan dapat diletakkan dimana saja karena tidak 

memakan banyak ruang. Banner dapat dibagi menjadi beberapa 

macam, namun yang paling banyak digunakan ada dua yaitu x-

banner dan roll banner. X-banner adalah banner yang memiliki 

tiang penyangga berbentuk X dibelakangnya. X-banner terdapat 

beberapa macam ukuran, diantaranya yaitu 80x200cm, 80x180cm, 

60x160cm dan yang paling kecil 25x40cm yang biasanya 

diletakkan diatas meja. Sedangkan roll banner merupakan banner 

yang dapat digulung dengan cara menarik penyangga bannernya. 

(Ardhi, 2013:58) 

1) Alasan memilih media 

Penggunaan x-banner dinilai sangat praktis serta 

dinamis untuk dijadikan sebagai media promosi dan 

informasi. Dengan pemilihan ukuran yang tepat sesuai 

dengan kebutuhan promosi, selain berguna untuk kebutuhan 
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informasi, x-banner juga dapat. menjadi dekorasi suatu 

tempat. Dalam hal ini x-banner digunakan sebagai media 

informasi Sahira Beauty Care terhadap pengunjung.  

2) KonsepDesain 

Konsep desain yang dirancang padax-banner Sahira 

Beauty Care adalah sebagai media informasi singkat tentang 

jam praktek pelayanan perawatan kecantikan di salon 

kecantikan ini. Desain x-banner terdiri dari komponen visual 

yaitu logo, foto, informasi singkat dan baseline. 

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 40 Sketsa DesainX-Banner Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

f. Leaflet 

Leaflet merupakan suatu alat promosi. atau pemasaran yang 

dicetak pada selembar kertas, umumnya menggunakan kertas art 

paper atau art carton, dan memiliki 2 atau lebih lipatan. Leaflet 

biasanya berisikan informasi singkat mengenai suatu program, 

usaha  atau kegiatan yang dilakukan oleh pemilik atau badan usaha 

terkait dengan produk, jasa atau event yang mereka tawarkan.  
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1) Alasan memilih media 

Leaflet merupakan media promosi yang sangat mudah 

dan efektifuntuk dibagikanditengah keramaian, teman 

maupun saudara, terutama masyarakat umum yang tidak aktif 

menggunakan sosial media. Ukurannya yang kecil namun 

dapat memuat cukup informasi,leaflet juga dapat dilipat 

sesuai kebutuhan membuat media ini mudah disimpan oleh 

seseorang.  

2) Konsep Desain 

Leaflet yang digunakan yakni berukuran A4 yang 

dilipat menjadi tiga bagian (tree fold).Didalamnya memuat 

beberapa elemen desain seperti logo, foto dan ilustrasi 

pendukung lainnya. Selain itu informasi singkat tentang 

Sahira Beauty Care dan price list untuk facial juga dimuat. 

Alasan kenapa hanya price list facial saja yang dicantumkan, 

karena umumnya hal pertama yang dicari oleh calon 

pelanggan adalah tarif facial. 

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 41 Sketsa Desain leaflet Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 08 September 2020) 
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g. Seragam Beautician 

Setiap salon atau klinik kecantikan memiliki tenaga 

profesional yang menangani perawatan pasien, atau biasa disebut 

beautician/ beauty therapist. Dalam kegiatannya mereka diberikan 

seragam oleh pemilik salon/ klinik kecantikan, selain sebagai 

identitas perusahaan. 

1) Alasan pemilihan Media 

Seragam pegawai diberikan sebagai identitas sekaligus 

sarana promosi Sahira Beauty Care. Semakin banyak 

masyarakat yang sering melihat seragam yang dipakai 

beautician, maka semakin ingat pula mereka pada Sahira 

Beauty Care. 

2) Konsep Desain 

Desain seragam beautician berlengan panjang dan 

memiliki 2 saku dibagian depan. Bahan yang dipilih adalah 

katun toyobo berwarna dasar putih dengan kombinasi warna 

merah muda. Tidak lupa logo Sahira Beauty Care dibordir 

dibagiankiridan dibagian belakang terdapat logo dan baseline. 

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 42 Sketsa Seragam Beautician Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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h. Handuk Kecil dan Headband 

Dalam proses perawatan kecantikan, terdapat banyak 

perlengkapan baik yang dipakai beautician maupun yang akan 

dikenakan pasien, salah satunya yaitu handuk kecil dan headband 

(bando). Keduanya merupakan peralatan yang tidak boleh 

terlupakan saat melakukan perawatan kecantikan. 

1. Alasan pemilihan Media 

Handuk kecil dan headbandbiasa dipakaikan beautician 

pada pasien saat melakukan perawatan kecantikan, hal ini 

agar menjaga busana atau badan pasien tetap bersih. Handuk 

kecil dan headbandjuga menjadi bagian dari pengenalan 

identitas Sahira Beauty Care. 

2. Konsep Desain 

Konsep desain kali ini  hanya mengimplementasikan 

logo dengan cara dibordir  pada handuk bagian sampingyang 

berwarna dasar putih. Sedangkan pada headband, logo 

dibordir pada sisi yang tidak terdapat perekatnya.  

3. Sketsa 

 
Gambar 3. 43 Sketsa Handuk kecil dan headband  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 08 September 2020) 
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i. Totebag 

Totebag berasal dari kata “tote” yang artinya membawa. 

Totebag merupakan tas jinjing terbuka yang mempunyai dua tali 

pegangan dibagian atasnya. Seiring perkembangan zaman, totebag 

diproduksi dengan berbagai ukuran mulai jumbo, sedang hingga 

kecil. Bahan yang umum digunakan untuk membuat tote bag 

adalah kain belacu dan kanvas. 

1) Alasan pemilihan Media 

Pemilihan totebag sebagai media promosi dinilai cukup 

bermanfaat terlebih pada pelanggan yang membeli paketskin 

care di Sahira Beauty Care. Pemilihan ukuran yang tepat 

sesuai kebutuhan juga akan menambah nilai praktis media 

tersebut.  

2) Konsep Desain 

Konsep desain yang dirancang pada totebag adalah 

dengan menerapkan logo Sahira Beauty Care, headline 

singkat tentang pelayanan yang tersedia, alamat dan 

informasi kontak. 

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 44 Sketsa Totebag  Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 
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j. Facebook 

Facebook menjadimedia sosial yang masih sering 

digunakan sampai saat ini. Facebook menghadirkan layanan 

jejaring sosial dimana penggunanya dapat saling berinteraksi 

dengan. penguna lain yang berasal dari berbagai penjuru dunia. 

Pengguna juga dapat membagikan informasi mengenai dirinya 

atau lembaga/organisasi yang dinaungi, sehingga para pengguna 

facebook dapat mengetahui informasi tersebut. 

1) Alasan pemilihan Media 

Facebook menyediakan fitur khusus halaman yang 

disebut sebagai fanspage. Fanspage berupa sebuah halaman 

khusus seperti blog yang menyediakan informasi yang 

beragam sesuai dengan keinginan pemiliknya, baik dari 

organisasi, lembaga, atau institusi yang bersifat fortrmal 

maupun non formal. Halaman fanspage facebook dirasa 

cukup tepat sebagai media sosial yang dapat memberikan 

informasi sekaligus sebagai media promosi salon kecantikan 

Sahira Beauty Care untuk menarik lebih banyak minat calon 

pelanggan. Keunggulan halaman fanspage yakni dapat 

mengjangkau lebih banyak pengguna. 

2) Konsep Desain 

Konsep desain yang akan dibuat pada akun facebook 

Sahira Beauty Care adalah berupa beberapa template yang 

dapat memuat foto atau video dengan judul dan keterangan. 

Dengan ukuran 1080 px x 1080 px, template facebook dibuat 

dengan memanfaatkan white space yakni dengan menaruh 

konten product value di tengah-tengah. Terdapat garis tipis di 

sekelilingnya dan keterangan singkat dan judul dipojok kiri 

atas dan pojok kanan bawah. Tidak lupa logo sahira beauty 

care diletakkan dibawah bagian tengah. Untuk beberapa 

template lainnya juga memiliki layout yang hampir sama 

dengan frame template pertama.Sedangkan untuk bannernya 
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sendirihanya memanfaatkan elemen foto dan teks dan logo di 

bagian atasnya. 

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 45 Sketsa Frame Template Facebook Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

 
Gambar 3. 46 Sketsa desainBanner Facebook Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

k. Instagram 

Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

dikhususkan untuk. berbagi informasi dalam bentuk foto dan 

video. Selain itu, instagram juga dapat digunakan untuk mengolah 

foto dengan fitur yang tersedia agar penggunanya dapat berkreasi 

dengan foto yang akan diunggah.hasil foto dan video yang akan 

diunggah di instagram juga dapat. dibagikan ke beberapa media 

sosial lain, contohnya facebook. 

1. Alasan pemilihan Media 

Popularitas instagram yang semakin naik sekarang ini 

menjadi salah satu media promosi yang juga digunakan oleh 

sahira beauty care sebelumnya.Selain menjadi kebutuhan 

iklan dan promosi, banyak pihak juga berlomba-lomba 

mendesain instagram feeds mereka sebagus mungkin agar 

dapat menarik lebih banyak viewers.  
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2. Konsep Desain 

Konsep desainyang akan disajikan sama seperti frame 

template facebook yakni dapat memuat foto atau video 

dengan judul dan keterangan. Dengan ukuran 1080 px x 1080 

px, template instagram dibuat dengan memanfaatkan white 

space yakni dengan menaruh konten product value di tengah-

tengah. Terdapat garis tipis di sekelilingnya dan keterangan 

singkat dan judul dipojok kiri atas dan pojok kanan bawah. 

Tidak lupa logo sahira beauty care diletakkan dibawah bagian 

tengah. Untuk beberapa template lainnya juga memiliki 

layout yang hampir sama dengan frame template pertama. 

3. Sketsa 

 

 
Gambar 3. 47 Sketsa Frame template Instagram  (Media Sosial)  

Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020) 

l. Website 

Website adalah sejumlah laman onlineyang terhubung 

dalam satu domain, biasanya dikelola secara individu, 

perusahaan, institusi, organisasi maupun pemerintah.  

1) Alasan Pemilihan Media 

Website dapat memuat informasi. tentang perusahaan 

secara lengkap dan keseluruhan. Laman ini  juga dapat 
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diakses siapa saja tanpa harus memiliki atau mendaftar dan 

memiliki akun media sosial. Website sangat berguna terlebih 

untuk perusahaan-perusahaan besar yang usahanya/ bisnisnya 

berkembang besar dan butuh lebih banyak  

2) Konsep Desain 

Konsep desain yang dipilih untuk desain website sahira 

beauty care sangat simple, dengan latar belakang putih. 

Terdapat 5 pilihan halaman, yakni beranda, menu perawatan, 

profil, kontak dan blog. Blog disisni berisi informasi seputar 

tips, pengalaman dan pengetahuan seputar perawatan 

kecantikan. Pada halaman beranda memuat judul website, 

banner, kalimat pembuka, postingan blog terbaru dan juga 

footer.  

3) Sketsa 

 
Gambar 3. 48 Sketsa Desain Template website Sahira Beauty Care 

(Sumber : Penulis, 2020)  
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