
BAB V PENUTUP 

Ada dua butir penting dalam bab ini, yaitu kajian terhadap produk yang telah direvisi dan               

saran pemanfaatan, diseminasi, serta pengembangan produk lebih lanjut : 

5.1. Kajian Produk yang Telah Direvisi (hasil eksekusi desain) 
Berikut visualisasi final desain media promosi brand campaign Obelia Tato          

#MakeYourOwnMark 

A. Katalog :

Gambar 5.1.1. Final Katalog 

Sumber : Data Pribadi 

A. Bendera :
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Gambar 5.1.2. Final Bendera 

Sumber : Data Pribadi 
 

Social Media : 
A. Instagram Ads : 

 
 

Gambar 5.1.3. Final Instagram Ads 

Sumber : Data Pribadi 
 

B. Instagram Post : 
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Gambar 5.1.4.  Final Instagram Feeds 

Sumber : Data Pribadi 

 
Merchandise : 

C. Totebag : 
 

 
Gambar 5.1.5 Final Merchandise Tote Bag 

Sumber : Data Pribadi 
 

D. T-shirt : 
 

 

Gambar 5.1.6. Final Merchandise T-Shirt 

Sumber : Data Pribadi 
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E. Bandana : 

 

Gambar 5.1.7. Final Merchandise Bandana 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

F. Gantungan Kunci : 

 

Gambar 5.1.8 Final Merchandise Gantungan Kunci 

Sumber : Data Pribadi 
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G. Gelang : 

 

Gambar 5.1.9.  Final Merchandise Gelang 

Sumber : Data Pribadi 

 
 

J. Stiker : 

 
Gambar 5.1.10. Final Stiker 

Sumber : Data Pribadi 
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K. Facebook : 

 
Gambar 5.1.11. Final Facebook Page 

Sumber : Data Pribadi 
 
 
 
 

L. Youtube : 
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Gambar 5.1.12. Final Youtube 

Sumber : Data Pribadi 
 

M. Website : 
 

 
 

Gambar 5.1.13. Final Website 

Sumber : Data Pribadi 
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N. Booth : 
 

 
Gambar 5.1.14. Final Booth 

Sumber : Data Pribadi 
 
O.  Virtual Exhibition : 
 

 
 

Gambar 5.1.15. Final Virtual Exhibition 

Sumber : Data Pribadi 
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5.2. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 
Berikut merupakan bagian dari kesimpulan penelitian brand campaign Obelia Tato dan           

saran untuk penelitian selanjutnya serta memberikan efek positif terhadap Obelia Tato           

kedepannya maupun untuk kepentingan penelitian bidang lainnya. 

 
5.2.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukannya revisi ditemukan bahwa keseluruhan desain harus bisa mewakili          

apa yang ingin disampaikan kepada target pasar. Target pasar Obelia Tato adalah usia 16-25              

tahun sehingga diperlukan gaya desain dan warna yang sesuai, yaitu warna yang memiliki             

warm tone sesuai dengan tujuan awal dari digagasnya kampanye Obelia Tato, dimana akan             

menceritakan kisah - kisah dari orang orang yang memiliki tato maupun orang orang yang              

belum memiliki dan akhirnya memutuskan untuk bertato. Brand campaign bagi Obelia Tato            

bertujuan untuk menarik target market yaitu remaja hingga dewasa dengan konsep yang            

diberikan sesuai kampanye anak muda yang ingin berbeda dari yang lain, dan ekspresif. Dalam              

penyampaian kampanye sebuah brand, diperlukan media promosi sekaligus media komunikasi          

agar brand ini dapat sampai kepada target pasar. Strategi komunikasi pemasaran yang            

digunakan Obelia Tato seperti mengikuti acara pameran, menggunakan media sosial          

instagram, dan adanya merchandise yang dapat dijadikan sebagai reminder customer terhadap           

brand Obelia Tato. Adapun media yang menunjang dalam kegiatan kampanye brand Obelia            

Tato yaitu media komunikasi direct message instagram, whatsapp, dan email. Pemberian           

merchandise pada saat acara pameran berlangsung. Salah satu kegiatan komunikasi          

pemasaran saat ini yang berhasil menarik antusiasme target pasar khususnya remaja hingga            

dewasa adalah penggunaan sosial media seperti instagram, dan youtube. Instagram digunakan           

sebagai salah satu sarana untuk mengupdate kampanye yang bertajuk #MakeYourOwnMark,          

dimana juga akan menjadi jembatan untuk audiens mengetahui Youtube dari Obelia yang akan             

memuat konten podcast dan video mengenai kandidat kandidat yang akan bercerita mengenai            

kisahnya. Sehingga, dengan begitu efek positif yang diterima dan diberikan adalah ketika            

mereka tertarik akan kampanye menarik yang sudah dibuat sehingga akan meningkatkan           

awareness terhadap Obelia Tato. 

 

5.2.2 SARAN 
Berikut saran yang dapat dimanfaatkan dari penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya : 

92 



1. Dalam sebuah perancangan brand campaign, diperlukan kesesuaian seluruh komponen          

desain maupun konten menarik yang ingin disampaikan kepada target pasar agar sampai            

kepada target pasar yang dituju. 

2. Ketika mengikuti acara pameran, penataan desain booth harus diperhatikan agar mencuri            

perhatian pengunjung, mulai dari properti yang digunakan, penataan, dan visual. Serta           

dukungan audio / video agar mendapatkan nuansa yang sesuai dengan jasa yang disampaikan             

dan memberikan informasi tentang brand produk atau jasa yang ditawarkan. 

3. Penggunaan media promosi yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan awareness           

target pasar. 
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