
Bab IV Hasil Pengembangan 

Bagian ini terdiri atas penyajian data uji coba, analisis data, dan revisi produk 

berdasarkan analisis data. 

4.1. Penyajian Data Uji Coba 
Semua data yang dikumpulkan dari kegiatan uji coba prototype disajikan dalam bagian            

ini. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yang dijelaskan mengenai hasil dari uji coba                

berupa data kualitatif yaitu dari extreme dan expert user, hasil uji coba didapatkan dengan cara               

wawancara. Dan data mengenai hasil dari uji coba berupa kuantitatif yaitu dari pembagian             

google form. 

4.1.1. Hasil Penggalian Data Kuantitatif 
Dalam perancangan ini, hasil penelitian berkaitan dengan penyajian suatu data yang           

diperoleh dari kuesioner online yang disebar kepada 61 Responden di Surabaya. Hasil            

responden menurut kelamin yaitu di dominasi oleh perempuan sebesar (54,1%). Kemudian           

menurut usia terbagi menjadi dua yaitu usia 17 - 25 tahun (98,4%) yang paling dominan. Serta                

menurut pekerjaan, didominasi oleh Mahasiswa, sehingga sangat jelas target pasar dari Obelia            

Tato. Berikut hasil survey yang diperoleh dari responden : 

A. Media Sosial Responden

Diagram 4.1.1.1. Hasil kuesioner media sosial responden 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa media sosial yang paling sering digunakan adalah           

instagram dengan persentase (70,5%), kemudian sisanya menggunakan Youtube dan         
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Facebook. Hal ini sangat sesuai dengan target media promosi online pada Social Media             

Instagram yang telah dirancang untuk brand campaign Obelia Tato. 

 

B. Feature Instagram 

 

Grafik  4.1.1.1. Hasil kuesioner feature instagram responden 

 

Dari hasil yang diperoleh untuk mengetahui feature instagram yang digemari atau yang            

sering dikunjungi responden adalah Feed foto dan video sebesar (86,9%). Foto / video Ads              

sebesar (37,7%) , dan Instastory sebesar (36,1%). Sehingga dari data tersebut           

menunjukkan fitur yang paling sering dikunjungi responden untuk suatu brand adalah Feed            

foto / video di instagram. 

 

C. Konten Instagram yang Diharapkan 

 

Grafik  4.1.1.2. Hasil kuesioner feature instagram responden 

 

Hasil kuesioner tentang konten Instagram yang diharapkan oleh responden, sebesar          

59% menyatakan bahwa feed yang tersusun dengan rapi akan menarik perhatian mereka.            
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Lalu sebesar 50,8% menyatakan bahwa hasil foto yang menarik dan konseptual akan            

menarik perhatian mereka. Sementara itu sebesar (27,9%) menyatakan konten yang          

informatif pada instastories, dan yang terakhir sebesar (24,6%) caption yang menarik. 

 

D. Ketertarikan Instagram Obelia 

 

Diagram 4.1.1.2. Hasil kuesioner ketertarikan instagram Obelia 

 

Membuat feed yang informatif dan lengkap untuk info didalamnya, kesesuaian konten,           

caption dan hastag adalah strategi dari media promosi oleh Obelia Tato. Hasil kuesioner             

(88,5%) responden menyatakan sudah menarik tentang feed Obelia Tato, dan sisanya           

(9,8%) menyatakan kurang menarik. 

 

E. Link Website 

 

 

Diagram 4.1.1.3. Hasil kuesioner Link Website 
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Website merupakan salah satu media promosi yang digunakan oleh Obelia Tato yang            

berisikan konten yang di dalamnya terdapat profile, jasa yang ditawarkan, dan contact person             

yang memungkinkan customer untuk melakukan komunikasi dan pemesanan jasa. Kemudian          

link Website ini akan di letakkan pada profil instagram Obelia Tato agar memudahkan customer              

untuk mengunjungi. Sebesar (70,5%) responden akan mengunjungi kemudian sisanya sebesar          

(29,5%)  responden tidak tertarik mengunjungi link website yang tertera pada profil Instagram. 

 

F. Media Komunikasi Online 

 

Grafik  4.1.1.3. Hasil Kuesioner Media Komunikasi Online 

 

Hasil kuesioner untuk mendukung komunikasi dan pemesanan pada media online,          

media yang dipilih adalah Direct Message Instagram sebesar (72,1%), Line sebesar (36,1%),            

kemudian sisanya Whatsapp sebesar (32,8%), dan Email sebesar (29,5%). 

 

G. Merchandise 

 

 

Diagram 4.1.1.4. Hasil kuesioner Merchandise 
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Setelah melihat merchandise yang terdapat pada kuesioner, responden menyatakan         

(65,6%) akan membagikan pengalaman atau bercerita kepada teman dan keluarga mengenai           

jasa yang diberikan melalui merchandise, sisanya sebesar (29,5%) menyatakan mungkin. 

 

H. Partisipasi Mendukung Kampanye 

 

Grafik  4.1.1.4. Hasil Kuesioner Partisipasi Mendukung Kampanye 

 

Responden ikut serta untuk mendukung campaign Obelia Tato dengan instagram          

melalui share Direct Message ke teman sebesar (81,7%), Repost pada instastories dengan            

menggunakan hashtag dan caption sebesar (45%), diikuti oleh menyalakan notifikasi pada story            

dan post sebesar (30%), dan Aktif ikut serta menjawab apabila ada pertanyaan sebesar             

(18,3%). 

 

4.1.2 Hasil Penggalian Data Kualitatif 
Berikut adalah hasil kualitatif yang diperoleh dari wawancara terhadap 2 expert user,            

dan 3 extreme user pada prototype kampanye Obelia Tato. 

 

Wawancara terhadap Expert User 
Berdasarkan instrumen data yang didapat dari expert user dalam bidang desain,           

disimpulkan bahwa diperoleh pendapat dari masing - masing expert user mengenai visualisasi            

logo, konsep, hingga warna yang digunakan oleh Obelia Tato.  
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No. Expert User Hasil Wawancara 

1.  Ezrin Kartika 

Yudha 
(Owner & Creative 

Director of Altar Tattoo  

Gallery & Altar Cave ) 

Kesesuaian Konsep dan Campaign 
Bahwa "kalo soal tato gak bisa dipungkiri kalo itu         

buruk", orang bebas berpendapat apapun soal tato.       

Ada perspektif lain soal tato yang lebih jauh bisa digali          

dibanding soal kampanye dikotomis, bener-salah,     

baik-buruk, cakep-jelek - tato sendiri lebih dari sekadar        

hal dikotomis tadi, jauh ke soal melampaui batasan itu.         

Kampanye Obelia soal cerita personal itu udah bagus,        

aku suka karena tato memang sangat personal,       

mungkin aku nyaranin, biar kampanye Obelia lebih soal        

statement lantang dari pesan kampanye itu - lebih        

ngasih ide segar yang ngelampauin ide baik-buruknya       

tato. Toh masyarakat gak perlu disadarin sama hal        

yang gak mereka butuh, karena masyarakat hari ini        

secara umum gak punya sumbangsih apapun soal tato,        

dan masyarakat akan tetap menjadi masyarakat      

(menyebalkan), jadi sepertinya statement yang tajam      

dan cerdas bakal lebih ngena ke marketmu/client       

secara personal, lagi-lagi bukan masyarakat. Kasih      

statment yang ngerepresentasiin idemu lebih tajem,      

misal dengan ngebuat print kecil tulisan pendek soal        

kampanye di setiap merch yang kamu buat, kamu bisa         

sisipin di situ, dan market/client kamu bisa baca. Soal         

gimana melampaui ide tato itu sendiri itu tugas Obelia         

buat mikirin. Mungkin aku nanti bakal share beberapa        

referensi video soal perspektif tato yang lain, semoga        

bisa bermanfaat buat kampanye menarikmu.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=fC8uU3NYv

oM&t=124s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=F7inP8t_Zs

M 
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Kesesuaian Bahasa dan Campaign 
Soalan tato "realis" dan "kotor" bisa diganti sama        

padanan kata yang lebih gak terlalu frontal, misalkan        

tato tuh gak melulu soalan ukuran besar dan penuh,         

tapi ada hal lain yang bisa digali dari tato itu sendiri,           

misalnya ide minimalis yang diterapkan dengan      

penempatan yang tepat pada anatomi tubuh      

seseorang.  

 

Kesesuaian Campaign dan Desain 
Soal tone warna udah bagus banget, sepadan sama        

kampanye. Pesan yang ingin disampaikan sudah dapat       

tersampaikan dengan sangat baik. 

2. Edo Septyan 
(Owner Verne Indonesia) 

 

Kesesuaian Konsep dan Campaign 
Secara keseluruhan sudah sangat bagus konsep besar       

dari kampanye nya, tapi sebaiknya jangan malah       

dengan sengaja menaruh hal - hal yang       

“heart-touching”, membuat cerita yang “seakan - akan”       

menyentuh hati. Karena sebenarnya konsep “merubah      

perspektif buruk” dari tato telah dilakukan sejak       

bertahun - tahun yang lalu. Oleh karena itu, cerita yang          

disampaikan tidak harus melulu mengenai hal yang       

menyentuh hati, namun juga bisa mengenai hal - hal         

konyol, menyebalkan, sampai penyesalan. Cerita yang      

disampaikan mulai dari yang serius, sampai yang       

konyol. 

 

Kesesuaian Desain dan Campaign 
Untuk desain secara keseluruhan sudah oke dan       

sesuai dengan tema besar dari kampanye yang ingin        

digagas. 
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Kesesuaian Media Promosi dan Campaign 
Untuk media promosi juga sudah cocok dengan konsep        

utama dari Kampanye yang ingin digagaskan. Hanya       

untuk konten podcast yang ingin dibuat di youtube        

cukup boring untuk didengarkan, mungkin harus      

mengajak orang - orang yang lebih kredibel untuk        

membahas tato. 

Kesimpulan  Secara keseluruhan, konsep besar dari kampanye yang       

akan digagas sudah sangat menarik. Mengangkat      

mengenai kisah dibalik tato setiap orang merupakan       

sebuah topik yang menarik untuk diangkat. Namun       

alangkah lebih baiknya jika tidak hanya fokus dengan        

“merubah perspektif” atau “mengubah pandangan”     

orang terhadap tato. Dapat lebih fokus ke bercerita        

mengenai kisah yang dimiliki setiap orang, baik cerita        

yang serius hingga cerita yang konyol. Karena pada        

dasarnya jika diulas lebih dalam, tato tidak hanya dan         

tidak selalu tentang  ukuran yang besar dan penuh. 

Untuk desain, pemilihan elemen dan warna sudah       

bagus dan sesuai dengan tujuan dari digagasnya       

kampanye ini. 

Untuk media promosi sudah bagus dan sesuai dengan        

target market dari Obelia Tato. Hanya untuk konten        

podcastnya kedepannya dapat dikembangkan lagi,     

mengajak orang - orang yang lebih kredibel dan aktif         

untuk diajak mengobrol. 

 

Tabel 4.1.2.1. Wawancara dengan Expert User 
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Wawancara Terhadap Extreme User 
Berdasarkan instrumen data yang didapat dari extreme user dalam kesan dan saran            

keseluruhan design campaign serta media yang digunakan oleh Obelia Tato. Berikut pendapat            

yang diperoleh dari masing-masing extreme user: 

 

No. Extreme User Hasil Wawancara 

1. 
 

Nova Kusuma (23th) 
( Collagist & Assistant of Due Hatue Tattoo ) 

 

Kesesuaian Campaign dan Desain 
Keseluruhan desain sudah bagus,    

pemilihan warna dan elemen sudah bagus. 

 

Kesesuaian Campaign dan Media 
Promosi 
Pemilihan Media promosi sudah sesuai,     

terutama Media Promosi melalui Instagram     

sudah sangat cocok dengan target market      

dari Obelia Tato. 

 

Penyampaian Pesan Campaign Melalui 
Desain 
Sudah sesuai dengan apa yang ingin      

disampaikan, pemilihan warna sudah cocok     

dengan maksud Obelia untuk dapat     

memberikan insight baru terhadap tato. 

2. Fariz Ray (24th) 

( Commis Chef  ) 
Kesesuaian Campaign dan Desain 
Keseluruhan desain sudah bagus,    

pemilihan warna dan elemen - elemen yang       

digunakan sudah sesuai dengan konsep     

besar dari Obelia Tato. 

 
Kesesuaian Campaign dan Media 
Promosi 
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Pemilihan Media promosi sudah sesuai,     

dengan target market dari Obelia Tato.      

Dimana saat ini memang anak - anak muda        

sedang gencar dalam pemakaian sosial     

media, khususnya Instagram dan Youtube. 

Penambahan media promosi dengan    

menambahkan “podcast” mungkin bisa    

menjadi salah satu alternatif juga untuk      

Obelia Tato. 

 

Penyampaian Pesan Campaign Melalui 
Desain 
Pesan yang ingin disampaikan sudah bisa      

tersampaikan dengan baik, memberikan    

insight yang baru terhadap tato yang      

selama ini identik dengan warna - warna       

yang gelap. 

3. 

 

 

Doli Sihombing (23th) 

( Vocalist of Alter & Owner of Djajan Kopi ) 
Kesesuaian Penyampaian Campaign dan 
Desain 
Secara keseluruhan desain sudah cocok     

dengan konsep yang ingin disampaikan.     

Pemilihan warna, elemen, dan gaya desain      

sudah cocok. Untuk memberikan insight     

baru terhadap tato dapat lihat juga di       

@european.son.420 

 
Kesesuaian Campaign dan Media 
Promosi 
Pemilihan Media promosi sudah sesuai     

dengan target market dari Obelia Tato. Tapi       

pada pemilihan merchandise, mungkin    

jangan menggunakan media kaos kurang.     
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Mungkin bisa diganti dengan memproduksi     

Reusable Bag karena saat ini penggunaan      

tas plastik sudah sangat dikurangi,     

sehingga pembuatan reusable bag akan     

(lebih) berguna untuk masyarakat. 

 

Kesesuaian Desain Prototype dengan 
Target Market 
Desain overall sudah oke dan cocok 

dengan target market. Dari Obelia Tato. 

Kesimpulan  Secara keseluruhan sudah oke, desain     

sudah sesuai dengan konsep utama     

kampanye dari Obelia Tato. Hanya saja      

untuk merchandise mungkin dapat    

ditambah dengan reusable bag. Selain itu      

penambahan podcast juga dapat dijadikan     

salah satu alternatif untuk menambah     

media promosi. 

 
Tabel 4.1.2.2. Wawancara dengan Extreme User 

 

Wawancara Terhadap FGD 
Berdasarkan instrumen data yang didapat dari extreme user dalam kesan dan saran            

keseluruhan design campaign serta media yang digunakan oleh Obelia Tato. Berikut pendapat            

yang diperoleh dari FGD : 

 

Topik FGD  

Peserta :  1. Karina Amanda, (21th) Mahasiswi 

2. Nicole Jovanta, (22th) Mahasiswi 

3. Leonard Kevin, (22th) Mahasiswa 

4. Valerie Putri, (21th) Mahasiswi 
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5. Eki Saputro, (21th) Mahasiswa 

Waktu : 

dan Tempat  

Pelaksanaan : 

Senin, 6 April 2020 

Tempat : Discord (telepon & chat) 

Durasi : 60 Menit 

Desain Petunjuk 

Diskusi : 

 

 

 

Bagian Pertama : Moderator memberikan hasil keseluruhan desain media 

promosi yang ada dalam melontarkan pertanyaan pendapat keseluruhan 

desain. 

Bagian Kedua : Moderator memberikan pertanyaan kesesuaian media 

promosi yang dipilih 

Jawaban Hasil 

Diskusi : 

Untuk desain, elemen, logo semua sudah menarik. Sesuai dengan konsep          

besar yang ingin diangkat oleh Obelia Tato. Pemilihan elemen yang          

terinspirasi dari peta topografi dan sidik jari juga merupakan sebuah ide           

yang menarik karena sesuai dengan konsep tato itu sendiri yang memang           

seharusnya sangat personal. 

 

Untuk desain secara keseluruhan menarik karena tidak menimbulkan        

kesan bahwa tato tidak melulu memiliki ukuran yang besar, tato juga tidak            

selalu berarti “penuh”. 

 

Penggunaan warna netral cenderung hangat dan monokrom juga sudah         

bagus karena dapat memberikan insight baru terhadap tato itu sendiri.          

Bahwa tato tidak selalu dipenuhi dengan warna hitam dan ‘’gelap’’. 

 

Mengenai media promosi bisa menambahkan rekaman suara di instagram         

untuk memberikan personifikasi setiap orang. Lalu pada merchandise juga         

bisa menambahkan gelang (untuk mencerminkan kesan “anak tato”) /         

gantungan kunci agar memorable. 

Kesimpulan : Untuk desain secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep dan pesan          

yang ingin disampaikan oleh Obelia Tato. Untuk pemilihan warna sudah  

sesuai dengan tujuan utama dari Obelia yaitu memberikan insight baru.          
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Untuk elemen yang dipilih juga sudah sesuai, dan media promosi juga           

sudah sesuai, hanya saja bisa menambahkan gantungan kunci / gelang          

untuk tetap memberikan nuansa “tato” itu sendiri. 

 

Tabel 4.1.2.1 Wawancara dengan FGD 

 

4.2. Analisis Data (kesimpulan hasil analisa penggalian data) 
Berdasarkan penggalian data kualitatif dan kuantitatif pada Brand Campaign bisnis          

Obelia Tato dapat disimpulkan bahwa kesesuaian gaya desain yang ditujukan pada target            

pasar seperti warna, logo dan desain serta gaya bahasa untuk mewakili brand campaign Obelia              

Tato sudah menggambarkan visualisasi target yang dituju yaitu usia 16-25, remaja ke dewasa             

dan segmentasi yang dipilih yaitu menengah ke atas. Masukan yang diberikan adalah            

mengenai pengangkatan cerita tidak harus melulu tentang merubah perspektif orang terhadap           

tato, namun juga bisa lebih difokuskan tentang cerita yang akan disampaikan oleh orang -              

orang. Mulai dari kisah yang serius hingga kisah yang konyol. Untuk memberikan insight baru              

terhadap audiens, bahwa tato tidak selalu tentang ukuran yang besar dan penuh. 

Penyampaian media promosi campaign secara keseluruhan sudah sangat bagus dan          

efektif, sehingga dapat diterima oleh responden karena memberikan kemudahan dalam          

berinteraksi maupun melakukan pemesanan secara langsung. Strategi promosi yang digunakan          

adalah dengan brand campaign melalui media komunikasi pemasaran ATL, BTL dan media            

online seperti mengikuti acara pameran, penggunaan media online instagram, youtube, dan           

pemberian merchandise, hanya saja merchandise dapat ditambah dengan gantungan kunci /           

gelang.Expert user dan extreme user setuju dengan pemilihan media campaign Obelia Tato            

karena dapat dijadikan sebagai reminder customer sehingga dapat menarik awareness target           

pasar yang dituju. Penambahan media salah satunya merupakan “Podcast” untuk dimasukkan           

kedalam instagram. Selain itu selalu mencantumkan pesan dari kampanye Obelia Tato juga            

menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan agar masyarakat bisa selalu ingat dengan              

kampanye dari Obelia Tato. 
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4.3. Revisi Produk (Final Design) 
Menurut analisa dari hasil data desain brand campaign Obelia Tato segi warna, logo dan              

desain serta gaya bahasa sudah bagus sesuai target market. Penambahan “Podcast” kedalam            

media promosi dan konsistensi dalam penggunaan Logo kampanye juga menjadi salah satu hal             

yang harus diperhatikan. Maka dari data yang didapat perlu adanya perbaikan agar pesan yang              

ingin disampaikan oleh Obelia Tato dapat tersampaikan dengan baik. Berikut revisi media            

promosinya : 

 

A. Youtube 
Menurut hasil wawancara expert user, dan FGD. Diperlukan untuk perbaikan terutama           

pada konten yang akan dimuat di podcast youtube ada pada mengajak orang - orang              

yang lebih kredibel, selain itu cerita - cerita yang diangkat juga tidak harus selalu hal -                

hal yang menyentuh hati, dapat dibahas mulai dari kisah yang serius hingga konyol.             

Selain itu pencantuman logo kampanye pada youtube juga menjadi suatu keharusan           

agar audiens dapat selalu mengingat kampanye yang telah digagaskan. Berikut adalah           

hasil sebelum revisi dan sesudah direvisi: 

 

Gambar 4.3.1. Revisi Youtube 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 4.3.2. Youtube Sebelum Revisi 

Sumber : Data Pribadi 

 

B. Instagram : 
Menurut hasil wawancara expert user, extreme user dan observasi langsung, diperlukan           

untuk perbaikan terutama pada konsistensi kampanye melalui pencantuman logo         

kampanye dan mengangkat kisah dibalik tato pada setiap orang. Mengajak orang -            

orang yang cukup kredibel untuk konten podcast yang trailernya akan diupload pada            

instagram. Berikut adalah hasil sebelum revisi dan sesudah direvisi: 

 

Gambar 4.3.3. Instagram Sesudah Revisi 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 4.3.4. Instagram Sebelum Revisi 

Sumber : Data Pribadi 

 

C. Instagram Caption :  
Menurut hasil wawancara expert user, extreme user dan observasi langsung, diperlukan           

untuk perbaikan terutama pada caption kampanye di instagram yang sebelumnya          

kurang terlihat mengenai kampanyenya karena hanya menuliskan emoji - emoji di di            

kolom caption. Berikut perbaikan terhadap caption di instagram : 

“ Make Your Own Mark merupakan sebuah kampanye yang digagaskan oleh Obelia            

Tato, dimana dalam kampanye ini akan menyajikan kisah kisah yang dimiliki setiap            

orang yg memiliki tato, baik yg sblmnya tidak memiliki tato sampai orang yg sudah              

memiliki banyak tato di tubuhnya. Orang2 ini akan bercerita bagaimana mereka akhirnya            

memutuskan untuk berani bertato, latar belakang, dan segala hal mengenai tato. Karena            

tidak bisa dipungkiri bahwa org memandang tato itu selalu menggambarkan hal yang            

buruk, disini kampanye Obelia akan masuk untuk merubah pandangan orang terhadap           

tato itu sendiri. Bahwa semua orang punya cara mereka untuk berekspresi melalui tato,             

dan itu bukan suatu hal yang buruk. “ 

 
D. Merchandise 
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Menurut hasil wawancara FGD diperlukan untuk menambah merchandise yaitu gelang          

dan gantungan kunci. Untuk tetap memberikan identitas tato melalui gelang. Dan           

gantungan kunci. Karena gantungan kunci merupakan salah satu media yang cukup           

efektif untuk memperkenalkan suatu brand, hal ini dapat dimanfaatkan oleh Obelia guna            

mengenalkan kampanye yang sedang digagas. Selain itu juga penambahan logo brand           

pada merchandise juga menjadi sebuah keharusan agar masyarakat tahu siapa          

penggagas kampanye ini. Berikut adalah hasil tambahan merchandise : 

 

Gambar 4.3.5. Tambahan Merchandise Gelang 

Sumber : Data Pribadi 

 

 

Gambar 4.3.6. Tambahan Merchandise Gantungan Kunci 

Sumber : Data Pribadi 
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E. Facebook : 
Menurut hasil wawancara expert user, extreme user dan observasi langsung, diperlukan           

untuk perbaikan terutama pada konsistensi kampanye melalui pencantuman logo         

kampanye dan mengangkat kisah dibalik tato pada setiap orang. Selain itu mengajak            

orang - orang yang cukup kredibel untuk konten podcast yang trailernya akan diupload             

pada instagram. Berikut adalah hasil sebelum revisi dan sesudah direvisi: 

 

Gambar 4.3.7. Facebook Sesudah Revisi 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 4.3.7. Facebook Sebelum Revisi 

Sumber : Data Pribadi 
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