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BAB IV 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah Naobe Skincare 

Sebuah pusat perawatan kecantikan kulit yang memadukan penggunaan 

teknologi terkini dalam perawatan kulit dan tenaga ahli yang professional dan 

siap membantu untuk mewujudkan sebuah dambaan kulit sehat dan terawat. 

Gaya hidup modern dan cenderung praktis diperkotaan saat ini menuntut 

wanita maupun pria agar lebih memperhatikan penampilannya. Tidak hanya 

dalam berbusana, namun penampilan kulit wajah dan tubuh jugalah. Total 

dari look atau dari penampilan diri secara seutuhnya, menjadi sebuah 

kebutuhan yang penting untuk menunjang kepercayaan diri seseorang. 

Perkembangan gaya hidup seseorang inilah, yang mendorong Dessy yang 

sebagai pendiri atau Owner dari Naobe Skincare untuk menjawab dalam 

kebutuhan para wanita maupun pria akan pusat perawatan kulit yang lengkap 

dan modern yang dapat diadalkan agar solusi disetiap kebutuhan kulit 

(Naobe, 2015). 

Naobe Skincare sebagai salah satu pusat perawatan terbaru yang di 

produksi oleh PT. Anugrah Familindo yang berdiri pada awal tahun 2015 

yakni dengan dibukanya kantor Naobe Skincare yang berada Malang, Jawa 

Timur. Dengan adanya produk – produk  Naobe Skincare yang telah 

dipasarkan diberbagai media sosial, Naobe Skincare mendapat respon yang 
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cukup positif dari masyarakat. Respon positif dari pelanggan tersebut dapat 

dilihat dari perkembangan Naobe Skincare yang begitu pesat. Dalam kurun 

waktu dua tahun jaringan Naobe Skincare pun semakin meluas ke seluruh 

Indonesia maupun luar negeri. Pusat kecantikan Naobe yang berpusat di 

Permata Royal Garden Cluster III/B15, JL. Raya Ampeldento, Pakis, Malang, 

Jawa Timur, 65154 ini, kini telah memiliki 25 cabang di 16 kota di Indonesia 

dan 3 cabang di 3 kota di luar negeri.  

Seiring perjalan waktu, pada tahun 2016, varian produk Naobe semakin 

banyak dan terus mengalami penyempurnaan produk. Owner Naobe Skincare 

yang bernama Dessy meminta dr. Ria Ives  untuk menyediakan kebutuhan 

untuk produk kecantikan. Pada pertengahan tahun 2016, kemasan produk 

mengalami banyak perubahan karena banyaknya dan tingginya permintaan 

konsumen Naobe Skincare.  

Bagi ibu hamil dan menyusui  kadang sangat sulit nenemukan skincare 

yang aman untuk digunakan pada saat hamil dan menyusui, tetapi jangan 

khawatir dengan Naobe Skincare, karena hadir ditengah kalian yang 

membutuhka perawatan kulit karena agar tetap bisa merawat kulit setiap saat 

dengan menggunkan serangkaian produk skincare dan body care dari Naobe 

Skincare. Sehingga produk Naobe Skincare sangat aman diguakan dan sudah 

banyak testimony ibu hamil dan ibu menyusui yang puas dengan hasil yang 

diberikan. 

Peluang yang luar biasa yang tidak terbatas ditemukan bersama Naobe 

Skincare. Peluang tersebut mendapatkan penghasilan seuai dengan waktu 
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yang fleksibel dan yang diinginkan, karena tidak usah ragu dengan produk 

yang diciptakan oleh Naobe Skincare, karena bahan yang digunakan alami, 

teruji klinis, menggunakan anti alergi dan kreadibilita Naobe Skincare, 

sehingga tidak usah diragukan kembali dan sudah banyak yang kami terima 

testimoninya karena puas akan hasil yang diterima. 

 

4.2 Gambaran Umum Naobe Skincare 

Bagi wanita yang mempunyai kulit tubuh yang putih, bersih, sehat dan 

halus adalah idaman bagi wanita, karena sebuah anugrah yang sangat 

berharga nilainya. Hampir semua wanita itu mendambakan kulit cantik 

mempesona, karena dibutuhkan perawatan yang berkelanjutan ataupun rutin 

agar terujud sesuai dengan apa yang diinginkan. Kini hadir produk kecantikan 

dan perawatan tubuh yang aman serta halal untuk digunakan. Naobe Skincare 

dalah skincare terbaru yang popular dikalangan masyarakat Indonesia baru – 

baru ini. Di produksi oleh PT. Anugrah Familindo Utama, Tangerang – 

Indonesia sejak awal tahun 2015. Makna Naobe Skincare memiliki awet 

muda yang berasal dari Yunani dan biasa digunakan pada bayi  Perempuan di 

Yunani. Produk terbaru ini digemari bukan hanya karena mengeluarkan 

produk yang berkualitas, namun dapat memberikan nilai tersendiri bagi 

pemakainya. 

Naobe Skincare menjadikan manfaat dalam menutrisikan kulit yang 

diformulasikan oleh ahli kecantikan, di produksi di pabrik yang bersetifikat 
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CPKB yang telah lulus standarisasi dan regestrasi BPOM. Naobe Skincare 

menyediakan produk kecantikan alami yang aman untuk berbagai jenis kulit. 

Naobe Skincare terbuat dari bahan-bahan alami yang bersahabat dengan 

kulit wanita Indonesia, diantaranya yang mengandung teh hijau dan aloyvera. 

Sehingga produk ini aman digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui 

sekaligus. Naobe Skincare dengan mengombinasikan formula baru mampu 

memutihkan dengan lebih cepat, menutrisi kulit yang kering, kusam dan 

memberikan efek menenagkan pada kulit. Terdapat anti inflamasi dan anti 

bakteri pada facial washnya yang membuat kulit terasa dingin dan kenyal. 

Tonernya mengandung vitamin B3 yang mampu memudarkan noda hitam 

bekas jerawat, dan sekaligus meratakan warna kulit yang tidak rata. Naobe 

premium whitening serumnya sangat bagus untuk meregenerasi kulit dan 

membantu memutihkan kulit dalam waktu relative cepat. Day creamnya 

mengandung antioksidan yang sangat tinggi, mampu menangkal radikal bebas 

dan bantu cegah kanker kulit. Night creamnya bantu regenerasi kulit secara 

optimal. Menipiskan noda hitam dan menghaluskan kulit. Rasakan 

perubahannya pada kulit setelah pemakaian secara rutin selama 14 hari. 

 

4.3  Filosofi Naobe Skincare 

Naobe Skincare menjamin kualitas dalam pelayanan dan produk yang 

diberikan disetiap konsumen. Setiap konsumen itu merupakan individu khusus 

yang mempunyai kecantikan dan keindahan yang sangat peerlu dikenali  dan 

dirawat dengan baik. Disetiap konsumen yang dtaang pasti memiliki sebuah 
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masalah kulit yang berbeda – beda, oleh karena itu, Naobe Skincare yang di 

dukung oleh para dokter spesialis kulit kecantikan yang membantu dan hadir 

disetiap wanita ataupun pria mendapati kualitas kulit yang cantik, sehat dan 

segar. 

4.4 Profil Naobe Skincare 

Alamat : Permata Royal Garden Cluster III/B15, JL. Raya Ampeldento, 

Pakis, Malang, Jawa Timur, 65154. 

No. Telp : 08128300700 

Instagran  : @Naobeskincare 

Facebook : Naobe Skincare 

Website : http://naobeskincare.net  

 

Gambar 4.4 

 

http://naobeskincare.net/
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4.5 Profil Karyawan Naobe Skincare 

4.5.1 Penanggung Jawab Naobe Skincare 

Nama  : Dessy Martha 

Jabatan  : Owner Naobe Skincare 

Job Description :  

- Bertugas memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-

kebijakan perusahaan serta memilih, menetapkan, mengawasi tugas 

dari karyawan. 

- Bertanggung jawab dalam merancang strategi dan mengawasi 

jalannya strategi. 

- Bertanggung jawab semua hal yang berkaitan dengan promosi, 

penjualan dan custumer. 

4.5.2 Pengelola Akun Instagram Naobe Skincare 

Nama  : Dyah Ariesti Anggraini, S.Ikom 

Jabatan  : Humas, Bagian Pengelola Akun Instagram 

@Naobeskincare. 

Job Description :  

- Memberikan informasi terbaru dari perusahaan dan 

mensosialisasikannya instagram. 
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- Mengedukasi konsumen/follower  apabila mengalami kesusahaan, 

mendengarkan keluhan pelanggan dan memberikan solusi untuk 

pelanggan. 

- Menjalin komunikasi  dan mempromosikan perusahaan yang ingin 

membangun brand image melalui Instagram. 

- Terus mengupdate informasi yang mengalir tentang tren terbaru. 

- Rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten. 

- Ciptakan sapaan unik bagi follower/ pelanggan. 

4.5.3 Pengelola Akun Facebook Naobe Skincare 

Nama  : Ulfah Hasibuan 

Jabatan : Humas, Bagian Pengelola Akun 

Facebook Naobe Skincare. 

Job Description :  

- Mengelola bisnis perusahaan untuk memperbanyak pelanggan. 

- Mengelola perusahaan dan lebih mengenalkan merk lebih luas. 

- Memperluas jaringan bisnis. 

- Bertanggung jawab terhadap performa suatu perusahaan di 

Facebook. 

- Memberikan informasi terbaru dari perusahaan dan 

mensosialisasikannya melalui Facebook. 
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- Menjalin komunikasi yang berkesinambungan dan tentu saja 

mempromosikan perusahaan atau individu yang ingin membangun 

brand image melalui Facebook. 

- Rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten. 

- Ciptakan sapaan unik bagi follower/pelanggan. 

4.5.4 Pengelola Website Naobe Skincare 

Nama  : Eny Purwanty 

Jabatan  : Humas, Bagian Pengelola Website 

www.Naobeskincare.net 

Job Description :  

- Mengelola website perusahaan. 

- Memasarkan produk secara online pada website. 

- Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan website. 

- Bertanggung jawab terhadap isi penerbitan dan foto di website. 

- Membuat dan mengelola (maintenance) website maupun progam 

sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

- Bertindak sebagai konsultan. 

- Mengedukasi apabila mengalami kesusahaan, mendengarkan 

keluhan pelanggan dan memberikan solusi untuk pelanggan. 
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- Rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten. 

4.5.5 Mitra Kerja Naobe Skincare 

Nama  : Tinuk Sonny 

Jabatan  : Marketing, Bagian Koordinator Mitra Kerja  

Naobe Skincare 

Job Description :  

- Merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir proses penjualan 

dan pemasaran untuk mencapai target penjualan. 

- Mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. 

- Melakukan promosi dan penjualan demi mencapai target yang 

ditentukan. 

- Menciptakan awareness terhadap brand. 

- Membangun interaksi (engagement) dengan pelanggan. 

- Menghadirkan customer experience, sehingga pelanggan 

melakukan repeat buying. 

- Menjaga area  kerja yang bersih dan memastikan action kerja yang 

efektif. 

- Mengumpulkan  dan mengelola catatan dan laporan lainnya. 
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- Mengelola wilayah pemasaran. 

- Memiliki  pengetahuan produk kecantikan yang luas sehingga bisa 

di informasikan kepada pelanggan. 

- Menanggapi permintaan pelanggan pada produk kecantikan untuk 

meningkatkan penjualan. 

- Membuat  laporan atas produk kecantikan yang sudah tidak 

memadai kualitasnya / rusak. 

4.5.6 Reseller Naobe Skincare 

Nama  : Beta Pertiwi 

Jabatan  : Marketing, Bagian Koordinator Reseller 

Naobe Skincare 

Job Description :  

- Merencanakan, mengontrol dan mengkoordinir proses penjualan 

dan pemasaran untuk mencapai target penjualan.  

- Mengembangkan pasar secara efektif dan efisien. 

- Mengelola wilayah pemasaran. 

- Membangun hubungan dekat dengan pelanggan. 

- Mempromosikan dan menjual produk kecantikan dari perusahaan 

kepada pelanggan. 
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- Memiliki  pengetahuan produk kecantikan yang luas sehingga bisa 

di informasikan kepada pelanggan. 

- Menanggapi permintaan pelanggan pada produk kecantikan untuk 

meningkatkan penjualan. 

- Berusaha memaksimalkan target penjualan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

- Berkoordinasi dengan Divisi Humas untuk menggelar program 

promosi. 

- Menawarkan kelebihan dan  informasi kosmetik untuk pelanggan 

dan membantu mereka dalam memilih produk yang tepat. 

- Membuat  laporan atas produk kecantikan yang sudah tidak 

memadai kualitasnya / rusak. 

- Menciptakan tampilan yang efektif untuk menjual produk 

kecantikan  dan promosi. 
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4.6 Struktur Perusahaan Naobe Naobe 
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4.7 Logo Naobe Skincare 

 

 

4.8 Visi - Misi Naobe Skincare  

Visi :  

Menyediakan produk kecantikan alami yang aman untuk segala jenis kulit dan 

menjadi pilihan alami yang pertama bagi semua orang dan ingin menjadi 

perusahaan terdepan di Indonesia di bidang perawatan kecantikan wajah. 

Misi :  

1. Mengutamakan kepuasan konsumen dengan menghasilkan produk 

kecantikan dan perawatan tubuh yang berkualitas. 

2. Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan karyawan/reseller lahir dan 

batin. 

3. Mengembangkan jaringan distribusi yang cepat dan berkualitas. 
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4. Menjaga keunggulan di bidang teknologi kesehatan dan kecantikan kulit 

sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

Menciptakan, memproduksi, dan memasarkan produk dengan kualitas 

terbaik. 

5. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. 

6. Lebih aman dengan sterilisasi. 

7. Pengembangan karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. 

8. Menumbuhkan rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap produk nasional 

di bidang perawatan kecantikan dan kesehatan. 

9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat, bersih, dan 

cantik. 

10. Mengupayakan tingkat kualitas kesehatan dan kecantikan konsumen 

yang lebih baik melalui berbagai produk-produk dan layanan-layanan 

yang berkualitas serta terjangkau dengan mempromosikan gaya hidup 

sehat kepada konsumen. 

 

Nilai-nilai Naobe Skincare : Solusi yang terfokus pada konsumen, layanan 

terbaik, semangat, kejujuran, integritas, 

kesehatan, kecantikan, persaudaraan dan 

kekeluargaan. 

Motto Naobe Skincare :   Quality is our strength (Kualitas kekuatan kami). 
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Tagline Naobe Skincare  :  1. Beuaty is Yours, 

     2. Hijrah Bersama Naobe Skincare, dan 

 3. Menemani Perjalanan Hijrahmu. 

 

4.9 Citra Naobe Skincare 

Naobe Skincare sebagai salah satu produk perawatan kecantikan yang 

ada di Indonesia dan luar negeri, mencitrakan diri sebagai sebuah pusat 

perawatan terdepan dan terkemuka. Pencitraan diri tersebut dilakukan 

perusahaan untuk membangun image positif di mata masyarakat sebagai :  

 

1. Pusat Perawatan Kecantikan Terdepan dan Modern 

 Naobe Skincare dalam membangun citranya sebagai salah satu 

pusat perawatan kecantikan terdepan dan modern ditunjukkan dalam 

beberapa hal seperti melalui visi dan misi serta membuka banyak 

cabang di Indonesia maupun luar negeri. Pencitraan Naobe Skincare 

sebagai pusat perawatan kecantikan terdepan dan modern melalui visi 

dan misinya tampak sangat jelas. Dalam visi disebutkan Naobe 

Skincare ingin “menjadi perusahaan terdepan di Indonesia di bidang 

perawatan kecantikan wajah.” Dalam visinya tersebut, Naobe ingin 

membangun citranya sebagai sebuah pusat perawatan kecantikan  yang 

selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan 

kehidupan yang semakin modern dan dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Untuk mewujudkan visi tersebut, pihak Naobe Skincare  

melakukan berbagai macam terobosan seperti menggunakan peralatan 

yang canggih dan berteknologi modern. Hal tersebut dilakukan untuk 

senantiasa menjaga dan mempertahankan image sebagai pusat 

perawatan kecantikan terdepan, yakni selalu lebih maju selangkah 

dibandingkan dengan pusat perawatan kecantikan lainnya. Hal itu juga 

didukung dengan misinya yakni “lebih aman dengan sterilisasi”. Misi 

ini dapat bermakna bahwa perawatan yang diberikan Naobe selalu 

mengedepankan dari segi keamanan perawatan misalnya dengan 

menggunakan peralatan-peralatan yang canggih dan modern dan 

memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, produk yang 

dihasilkan Naobe Skincare seperti cream juga diproduksi dengan 

menggunakan alat-alat yang canggih sehingga tingkat keamanan dan 

sterilisasinya sangat tinggi. 

Selain itu, Naobe Skincare dalam membangun citranya di mata 

masyarakat, juga dilakukan dengan membuka banyak cabang. Naobe 

Skincare yang berpusat di Malang ini, hanya dalam kurun waktu 2 

tahun saat ini sudah memiliki 25 cabang di 16 kota di Indonesia dan 3 

cabang di 3 kota di luar negeri. Banyaknya cabang Naobe Skincare 

dapat mencitrakan dirinya sebagai sebuah pusat perawatan kecantikan 

terdepan karena banyak diminati masyarakat. Banyaknya pelanggan 

Naobe Skincare salah satunya dapat menjadi bukti dan mengokohkan 
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posisinya sebagai sebuah pusat perawatan kecantikan terdepan di 

Indonesia maupun luar negeri. 

 

2. Pusat Perawatan Kecantikan Berkualitas 

Naobe Skincare juga membangun citranya sebagai pusat perawatan 

kecantikan yang mengedepankan kualitas. Citra Naobe Skincare 

sebagai pusat perawatan kecantikan yang berkualitas dibangun melalui 

penyediaan sumber daya manusia atau tenaga-tenaga ahli yang 

profesional dan handal. Komitmen Naobe Skincare sebagai pusat 

perawatan kecantikan berkualitas ditunjukkan dengan upaya - upaya 

yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yakni 

pelayanan nomor satu di tangan para profesional yang handal.  

Pencitraan Naobe Skincare sebagai sebuah perusahaan berkualitas 

juga ditunjukkan dengan produk kecantikan yang dihasilkan seperti 

seperti cream. Cream yang diproduksi  Naobe Skincare tidak dijual 

bebas. Artinya, produknya hanya bisa dijumpai dan dibeli di kantor 

Naobe Skincare dan semua cabang Naobe Skincare. Hal ini bertujuan 

agar produknya tidak ditiru dan dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan baik karena motif ekonomi maupun karena motif 

persaingan bisnis.  

Upaya Naobe Skincare dalam membangun citranya sebagai pusat 

perawatan kecantikan berkualitas, juga dilakukan dengan menjalin 

kerjasama dengan sejumlah dokter ahli kecantikan terkenal. Dalam hal 
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ini, Naobe Skincare benar - benar selektif dalam memilih dokter 

kecantikan yang dipekerjakan di perusahaan tersebut, misalnya dari 

pengalaman dokter, lama bekerja, dan prestasi - prestasi yang pernah 

dicapai oleh dokter kecantikan tersebut. Dengan menjalin kerjasama 

dengan dokter kecantikan yang benar-benar ahli, maka dokter tersebut 

dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang ingin 

berkonsultasi mengenai perawatan yang diinginkan.  

 

3. Pusat Perawatan Kecantikan untuk Wanita Modern  

Naobe Skincare juga membangun citranya melalui segmen atau 

sasaran konsumen yang dituju. Naobe Skincare membangun citra 

sebagai pusat perawatan kecantikan untuk kalangan wanita modern 

yang tinggal di perkotaan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

untuk kalangan laki – laki menggunakan Naobe Skincare. Hal itu 

ditunjukkan dari segmen pasar yang dibidik Naobe Skincare yakni 

memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat khususnya 

kaum wanita dalam rangka menjawab gaya hidup kaum wanita di 

perkotaan yang selalu menuntutnya untuk lebih memperhatikan 

penampilan. Tidak hanya dalam berbusana, namun juga penampilan 

kulit wajah dan tubuh. Artinya, penampilan diri seutuhnya menjadi 

sebuah kebutuhan penting untuk menunjang kepercayaan diri 

khususnya bagi seorang wanita. Dilihat dari segmen sasaran Naobe 

Skincare yakni wanita modern khususnya yang tinggal di perkotaan, 
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dapat dikatakan bahwa Naobe Skincare ingin membangun citra di mata 

pelanggan akan pentingnya perawatan tubuh. Upaya Naobe Skincare 

pun membangun citra sebagai pusat perawatan kecantikan bagi orang-

orang modern cukup berhasil.   

4.10 Profil Pelanggan Naobe Skincare 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, pelanggan 

Naobe Skincare umumnya termasuk dalam kategori kelompok menengah 

ke atas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa karakteristik pelanggan 

diantaranya :  

 

1. Performance Pelanggan   

Performance yang dimaksud adalah penampilan pelanggan saat 

datang melakukan produk Naobe Skincare dan setiap acara yang 

diadakan Naobe Skincare. Penampilan tersebut dapat dilihat dari 

kendaraan yang digunakan, busana dan berbagai aksesoris yang dipakai. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pelanggan yang datang 

umumnya menggunakan mobil. Hal itu dapat dilihat dari parkir yang 

selalu dipadati kebanyakan roda empat. Selain itu, penampilan 

pelanggan yang datang ke Naobe Skincare juga dapat dilihat dari 

busana yang digunakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, 

pelanggan yang umumnya mengenakan busana bermerek dan juga 

pakaian syar’i. Selain itu, aksesoris seperti tas, sepatu juga bermerek. 

Secara fisik, pelanggan yang datang untuk pembelian produk perawatan 
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umumnya memiliki kulit putih dan mulus. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pelanggan sudah sering melakukan perawatan. 

 

2. Daya Beli Pelanggan 

Dilihat dari biaya perawatan di Naobe Skincare termasuk mahal. 

Untuk perawatan standar, jumlah biaya yang harus dikeluarkan 

pelanggan paling rendah Rp. 250.000,-. Sementara perawatan di tempat 

lain dengan jenis perawatan yang sama namun dengan biaya yang lebih 

rendah misalnya di bawah Rp. 100.000,-. Dengan memilih Naobe 

Skincare sebagai pusat perawatan, menunjukkan bahwa pelanggan 

secara ekonomi mampu atau memiliki daya beli yang tinggi. Hal itu 

juga dapat dilihat dari jenis perawatan yang dilakukan pelanggan. 

Umumnya setiap pelanggan yang datang tidak hanya menggunakan satu 

jenis perawatan saja. Hal tersebut berdampak pada semakin besarnya 

biaya yang harus dikeluarkan pelanggan pada setiap kali datang 

melakukan perawatan.  

 

4.11 Produk Naobe Skincare 

Berbagai macam produk kecantikan Naobe Skincare, yaitu : 

1. Naobe Whitening Night Cream 

 Naobe Whitening Night Cream mengandung Allantion sebagain 

anti inflamasi, anti iritasi, anti-mikroba dan memberi efek menenangkan 

http://naobeskincare.net/product/naobe-whitening-night-cream/


                                                  67 
 

pada kulit. Membantu mempertahankan struktur dasar eksternal kulit. 

Juga magandung paeoniasuffurticossa root extract yang juga 

mempunyai efek anti inflamasi, Arbutin yang bekerja untuk 

menghambat kerja enzim tirosinase dalam melanosofit, scutellaria 

baicalensis root extract, Saxifraga sarmentosa extract dan aminoporpyl 

ascrorbyl phoshate yang dapat menghambat pembentukan melanin, 

serta scutellaria baicalesis root extract yang juga mempunyai efek 

melunturkan warna (de-coloring). Kerusakan DNA memicu reaksi 

pigmentasi, sehingga terbentuk spot serta freckles, dengan adanya 

kandungan saxifrage sermentosa extract dapat mempercepat pemulihan 

DNA, serta  gluthatione yang mampu menekan laju eumelanin (pikmen 

berwarna hitam) sehingga warna kulit menjadi cerah  – Rp 155.000,- 

 

Sumber : https://naobeskincare.net/  

Gambar 4.11 

 

https://naobeskincare.net/
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2. Naobe Brightening Day Cream Greentea Series 

 Nutrisi kulit kaya antioksidan melindungi dari bahaya radikal 

bebas, cegah kanker kulit dan bantu atasi problem klasik pada wajah. – 

Rp 108.000,- 

 

Sumber  :  https://instagram.com/naobeskincare/ 

Gambar 4.11 

 

3. Naobe Whitening Body Serum 

 Naobe Premium Whitening Face Serum merupakan vitamin yang 

diformulasikan khusus untuk kulit tubuh. Mengandung vitamin E 

sebagai antioksidan. Diperkaya pula dengan vitamin B3, vitamin C dan 

alpha arbutin yang dapat membantu mencerahkan kulit kusam, kasar 

dan gelap bahkan untuk area lipatan paha dan ketiak. Membantu 

http://naobeskincare.net/product/naobe-brightening-day-cream-greentea-series/
https://instagram.com/naobeskincare/
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mempertahankan elastisitas dan kesehata kulit. Mengatasi kulit bersisik 

dan kaki pecah-pecah. – Rp 298.000,00 

 

 Sumber : https://naobeskincare.net/ 

Gambar 4.11 

 

4. Naobe Premium Whitening Face Serum 

 Naobe Premium Whitening Face Serum adalah vitamin wajah yang 

mengandung vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan, diperkaya 

dengan vitamin C, B3 dan alpha arbutin. Dapat membuat kulit wajah 

menjadi lebih lembut, terasa lebih kenyal, dab tetap lembab. 

Mengurangi garis halus pada wajah, noda hitam menipis, serta 

menjadikan wajah lebih sehat dan bercahaya. Rasanya hasilnya setelah 

pemakaian rutin selama 7 hari. – Rp 95.000,- 

https://naobeskincare.net/
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Sumber : https://naobeskincare.net/ 

Gambar 4.11 

 

5. Naobe Brightening Facial Wash with Aloe Vera Extract 

Kandungan extact lidah buaya pada Naobe Brightening Facial 

Wash memberikan efek sejuk dan lembut di kulit. Membantu 

memersihkan wajah dan memberikan sensasi segar, mengangkat 

kotoran dan sel kulit mati, dapat menyeimbangkan kotoran dan sek kulit 

mati, dapat menyeimbangkan pH kulit, tidak mengandung sabun 

sehingga tidak membuat kulit kering. – Rp 45.000,- 

https://naobeskincare.net/
http://naobeskincare.net/product/naobe-brightening-facial-wash-with-aloe-vera-extract/
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Sumber  :  https://instagram.com/naobeskincare/ 

 Gambar 4.11 

 

6. Naobe Premium Whitening Body Wash 

 Kandungan susu domba yang terdapat pada Naobe premium 

whitening body wash memberikan manfaat pada kulit tubuh diantaranya 

melembabkan, memutihkan dan meremajakan kulit. Mengandung asam 

laktat yang membantu mengangkat sel kulit mati, memberi nutrisi bagi 

kulit sehingga menjadi sehat dan terawat. Memudarkan bekas luka pada 

tubuh, mengharumkan kulit sehingga terhindar dari bau tidak sedap, 

juga mengatasi kulit bersisik dan memberikan efek relaksasi pada kulit. 

– Rp 185.000,- 

https://instagram.com/naobeskincare/
http://naobeskincare.net/product/naobe-premium-whitening-body-wash/
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https://instagram.com/naobeskincare/ 

Gambar 4.11 

 

7. Naobe Brightening Face Toner 

 Naobe Brightening Face Toner dengan formula non alkohol yang 

bermanfaat untuk menyegarkan dan melembabkan kulit, mengandung 

AHA untuk mengoptimalkan pengangkatan  sel kulit mati. 

Mengandung vitamin B3 yang dapat meredakan peradangan, 

mengurangi produksi sebelum, memudarkan hiperpigmentasi, acne 

scar, mencerahkan dan meratakan warna kulit, serta tidak lengket 

diwajah. – Rp 90.000,-  

https://instagram.com/naobeskincare/
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https://instagram.com/naobeskincare/ 

Gambar 4.11 

 

8. Paket produk Naobe Skincare 

 Paket penjualan Naobe Skincare yang disediakan lebih murah dan 

hemat, yang terdapat dalam tas kecil yang berisikan Naobe Whitening 

Night Cream, Naobe Brightening Day Cream Greentea Series, Naobe 

Brightening Facial Wash with Aloe Vera Extract, Naobe Premium 

Whitening Face Serum dan Naobe Brightening Face Toner. – Rp 

450.000,-  

https://instagram.com/naobeskincare/
http://naobeskincare.net/product/naobe-whitening-night-cream/
http://naobeskincare.net/product/naobe-whitening-night-cream/
http://naobeskincare.net/product/naobe-brightening-day-cream-greentea-series/
http://naobeskincare.net/product/naobe-brightening-facial-wash-with-aloe-vera-extract/
http://naobeskincare.net/product/naobe-brightening-facial-wash-with-aloe-vera-extract/
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https://instagram.com/naobeskincare/ 

Gambar 4.11 

 

4.12 Manfaat Naobe Skincare untuk Kulit 

1. Menghilangkan jerawat, 

2. Meratakan lubang bekas jerawat, 

3. Menyamarkan dan menghilangkan flek – flek  di wajah dan 

pigmentasi, 

4. Menghilangkan noda bekas jerawat, 

5. Memperbaiki kulit kusam, 

6. Mencerahkan kulit wajah, 

7. Mengencangkan kulit wajah, 

8. Meremajakan kulit, 

9. Mengecilkan pori – pori, 

10. Dll. 

 

https://instagram.com/naobeskincare/


                                                  75 
 

4.13 Kekurangan Naobe Skincare 

Kosmetik herbal/alami yang halal umumnya dicari oleh masyarakat 

muslim di kota besar, selain aman, penggunaan kosmetik herbal/alami juga 

dianggap sejalan dengan perintah agama Islam. Seperti tagline yang 

dimiliki Naobe Skincare, yakni “Hijrah Bersama Naobe Skincare dan 

Menemani Perjalanan Hijrahmu”. 

Kosmetik herbal/alami memberikan proses perubahan di kulit lebih 

lambat dibandingkan dengan kosmetik dari kimia. Jika ingin kulit mulus 

misalnya, maka masyarakat harus menggunakan kosmetik herbal/alami 

secara rutin dan terus-menerus, perlu kesabaran dan ketekunan dalam 

pemakaian untuk memberikan hasil yang maksimal dan harganya lebih 

mahal dikarenakan bahan yang diperoleh herbal/alami yang diproses 

secara steril. Berbeda dengan kosmetik herbal/alami, hasil yang 

diperlihatkan oleh kosmetik dari kimia lebih instan. Lalu juga bahan baku 

sebagian sulit didapatkan. Bahan herbal/alami cepat terkontaminasi bakteri 

sehingga tidak bisa disimpan terlalu lama, karena nantinya akan menjadi 

sarang kuman dan bila digunakan ke kulit, mungkin kulit akan dapat 

terinfeksi. Selain itu juga warna kurang variatif, karena produk kosmetik 

herbal/alami tidak menyediakan warna yang bervariatif, dikarenakan 

penggunaan bahan pewarna alami. Tidak waterproof karena salah satu 

karakter yang dicari dalam kosmetik adalah yang tahan lama. Dan yang 

terakhir not for everyone, karena ternyata banyak yang salah persepsi 

bahwa herbal/alami berarti aman untuk semua orang. Kita harus ingat 
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bahwa ada yang berkulit sensitif atau alergi terhadap bahan-bahan alami 

tertentu. Bisa saja reaksi alerginya parah dan membahayakan.  

 

4.14 Akun Instagram Naobe Skincare 

Salah satu kegiatan komunikasi dalam pemasaran yang hingga saat 

ini masih dijalankan oleh produk kecantikan Naobe Skincare yakni 

memasarkan produk melalui akun Instagram. Beragamnya media sosial 

seperti Instagram yang hingga saat ini masih bertahan untuk menjadi 

penyalur konsumen dalam pemasaran produk kecantikan Naobe Skincare. 

Hal ini tampak dari adanya pertumbuhan belanja yang meningkat dari 

tahun ke tahun. 

Naobe Skincare melakukan penjualan produknya melalui sosial 

media seperti Instagram, Twitter dan Facebook. Akan tetapi Naobe lebih 

sering menggunakan Instagram @Naobeskincare, dikarenakan masyarakat 

luas sekarang ini kebanyakan menggunakan Instagram, karena bukan 

hanya mudah dalam penggunaan, akan tetapi detail produk pun gampang 

untuk dilihat di Instagram. Sehingga owner yang sekaligus sebagai 

pengelola Instagram @Naobeskincare merasa lebih efektif jika 

mempromosikan produk Naobe Skincare di Instagram, yang dalam akun 

Instagram official @Naobeskincare berjumlah 325 postingan dan memiliki 

4.567 pengikut (followers).  
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Gambar 4.13 

 

4.15 Daftar Mitra Kerja dan Daftar  Reseller Naobe Skincare 

4.14.1 Mitra Kerja Naobe Skincare  

Mitra kerja merupakan gambaran mengenai tanggung jawab 

kepada individu maupun lokasi penjualan Naobe Skincare yang berada 

disuatu tempat yang sudah ditentukan. Mitra kerja ini mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam menentukan dan memperlancar 

jalannya roda perusahaan. 
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Naobe skincare tidak hanya berada di Indonesia saja, akan tetapi 

ada yang berada di luar negeri dan dipegang oleh beberapa investor, 

berikut daftar mitra kerja Naobe sebagai berikut :  

 

No. 

 

 

Nama Mitra 

Kerja 

 

Negara / Kota 

 

Telp. 

 

1.  Dessy (Owner) Malang 0812-8300-700 

2. 

 

Ria Ives (dr. Ria) Jakarta + Singapore 0811-1474-039 

3. 

 

Tinuk Sonny Malang/Pandaan 0812-3291-469 

4. 

 

Mujiati Probolinggo 0852-5807-0587 

5. 

 

Amani Ilham Taiwan 0989-284-446 

6. 

 

Trie Tori Jakarta 0812-8888-0903 

7. 

 

Drg. Trias K. Surabaya/Tuban 

 

0812-3023-4555 

8. 

 

Kholif Amanda Blitar/Tulungagung 0856-4990-0270 

 

9. 

 

Eny Purwanti 

 

Malang 

 

0815-7630-501 

10. 

 

Dewi Jawa Tengah/Hongkong 0852-5484-0718 

Sumber  :  https://naobeskincare.net 

Tabel 4.14.1 

https://naobeskincare.net/
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4.14.2 Reseller Naobe Skincare  

Reseller adalah seseorang yang melakukan kegiatan jual beli 

dengan dia membeli suatu produk dari suatu produsen untuk kemudia 

dijual kembali dengan harapan supaya mendapatkan untung dari 

penjualan tersebut. Berikut daftar reseller Naobe : 

 

No. 

 

Nama Reseller 

 

Kota 

 

Telp. 

 

1. 

 

Ulfah Hasibuan 

 

Malang/Pasuruan 

 

0813-5140-9350 

 

2. 

 

Fety Fatimah 

 

Bogor 

 

0815-4609-9909 

 

3. 

 

Angela Rumengan 

 

Tangerang 

 

0816-1810-820 

 

4. 

 

Eka Budiati 

 

Jateng - DIY 

 

0856-7322-206 

 

5. 

 

Beta Pertiwi 

 

Malang 

 

0812-5241-3724 

 

6. 

 

Yatie Targe 

 

Suban 

 

0813-9466-5566 

 

7. 

 

Reny Dwi P. 

 

Samarinda 

 

0813-5160-4633 

 

8. 

 

Riani Prihastati 

 

Jakarta 

 

0877-7797-1970 

 

9. 

 

Rusmiatun 

 

Banjarmasin 

 

0811-5007-32 

 

10. 

 

Milana Liputo 

 

Gorontalo 

 

0823-9612-2980 
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11. 

 

Rizkha Merdekawati 

 

Samarinda 

 

0812-5050-1585 

 

12. 

 

Nia 

 

Jambi 

 

0852-6689-4185 

 

13. 

 

Ummu Wafda  

 

Surabaya 

 

0852-5715-4818 

 

14. 

 

Tina  

 

Kendari 

 

0821-8814-5005 

 

15. 

 

Virna  

 

Surabaya 

 

0812-1676-850 

 

16. 

 

Oki Afni 

 

Demak 

 

0857-2644-8156 

 

17. 

 

Bagan Batu  

 

Leni 

 

0821-7037-0987 

 

18. 

 

Hayatun  Nupus 

 

Riau 

 

0812-7518-6185 

 

19. 

 

Muslimah 

 

Pontianak 

 

0896-8563-2220 

 

20. 

 

Dila 

 

Jember 

 

0853-3834-3797 

 

21. 

 

Ana 

 

Pekanbaru 

 

0812-7687-195 

 

22. 

 

Ema 

 

Lampung 

 

0821-8131-4842 

 

23. 

 

Arde Fianis 

 

Lampung 

 

0812-8300-700 

Sumber  :  https://naobeskincare.net 

Tabel 4.14.2 

https://naobeskincare.net/
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4.16 Aktifitas Pemasaran Naobe Skincare 

Aktivitas pemasaran yang dilakukan Humas Naobe Skincare selain 

melakukan jual beli melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan 

Website, Divisi Marketing Naobe Skincare juga melakukan pemasaran 

langsung (face to face) atau lebih dikenal sebutan personal selling dengan 

membagikan brosur disetiap pusat keramaian seperti di acara yang 

diadakan oleh Naobe Skincare dan  acara yang disponsori oleh Naobe 

Skincare.  

Selain aktifitas pemasaran tersebut, Naobe Skincare juga memiliki 

aktifitas yang jarang dijalankan oleh skincare lain diluaran sana dalam 

menarik para konsumen dan para calon pembeli dalam peningkatan 

penjualan maupun menciptakan citra baik bagi Naobe Skincare, yakni 

seperti memberanikan diri untuk menyebarkan produk – produk Naobe 

Skincare dengan bantuan para reseller Naobe Skincare yang tersebar di 25 

cabang yang terdapat 16 kota di Indonesia dan 3 cabang di 3 kota Luar 

Negeri dalam 1 tahun pertama ketika Naobe Skincare telah berjalan, dari 

banyaknya pelanggan Naobe Skincare yang berada dimana – mana, itu 

merupakan salah satu bukti bahwa mampu menjadi dan mengokohkan 

posisinya sebagai sebuah pusat perawatan kecantikan terdepan di 

Indonesia maupun Luar Negeri.  

Aktifitas yang menarik untuk konsumen dan calon pembeli 

selanjutnya yakni, Naobe Skincare adalah produk yang pertama kali 

dikenal masyarakat melalui media sosial yang dimiliki Naobe Skincare, 
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yaitu media sosial Facebook, Instagram dan Website. Sehingga jika dilihat 

dari letak gografis para pelanggan Naobe Skincare sudah tersebar di 

Indosesia dan Luar Negeri, dan sudah hampir kurang lebih 3 tahun Naobe 

telah memiliki kurang lebih 29 orang reseller Naobe Skincare. 

Aktifitas pemasaran dan promosi yang dijalankan oleh Naobe 

Skincare untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan 

adalah dengan memberikan promo di hari - hari besar seperti hari Ibu, 

Lebaran, hari Kartini, dll untuk para pelanggan Naobe Skincare maupun 

untuk para reseller Naobe Skincare. Strategi tersebut jarang sekali 

dijalankan oleh produk kecantikan yang lainnya, dikarenakan kurangnya 

penggunaan media untuk proses promosi dan pemasaran yang secara luas 

dan cepat 

Dan yang terakhir aktifitas pemasaran dan promosi yang dijalankan 

oleh Naobe Skincare dapat dilihat dari tagline Naobe Skincare yakni 

“Menemani Perjalanan Hijrahmu” dan Hijrah Bersama Naobe Skincare”, 

didukung dengan adanya penggunaaan kosmetik yang halal serta kegiatan 

Naobe Skincare yang selalu mengadakan kegiatan keagamaan/islami. 

Fungsinya untuk memotivasi seseorang yang ingin berhijrah kejalan yang 

benar dengan tetap merawat kulit dan tubuh dengan produk yang halal 

serta alami. 
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4.17 Kandungan didalam Naobe Skincare 

1. Alami 

 Naobe Skincare terbuat dari bahan-ahan yang berkhasiat untuk 

merawat kesehatan dan kecantikan kulit anda. Karena itu dapat 

membuat kulit anda lebih cerah, sehat dan segar. 

2. Kaya Anti-Oksidan 

 Naoba Skincare memiliki kandungan zat aktif yang sangat tinggi 

dari extrak green tea yang kaya Anti-oksidan. Bermanfaat sekali bantu 

kulit anda menangkal radikal bebas dan cegah kangker kulit. 

3. Aman Bagi Ibu Menyusui 

Naobe Skincare yang terbuat dari bahan alami, maka tidak 

mengandung zat-zat kimia berbahaya. Sehingga aman bagi ibu hamil 

dan menyusui. 

4. Good Manufacturing Product 

Naobe Skincare terjamin dari segi kualitas. Diformulasikan oleh 

para ahli kecantikan yang kompeten, Menggunakan ingredient kualitas 

kualitas terbaik, di proses di pabrik yang sangat qualified 

(Bersertifikat CBKB) berstandart GMP yang begitu memperhatikan 

kehigienisan suatu product kecantikan. 

5. Memiliki Izin Edar dari BPOM 

Naobe Skincare telah terdaftar di BPOM dan memperoleh ijin 

edar yang berlaku untuk wilayah se-Asia tenggara, yakni  dengan NO. 
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Reg BPOM NA : 18150103993. Sehingga selama masih dalam 

lingkup asia, produk kecantikan ini bisa anda dapatkan. 

 

 

 

 


