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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini terdiri atas penyajian data uji coba, analisis data, dan revisi 

produk berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan untuk Eraiz. 

4.1. Hasil Uji Coba Karya Desain 

Dari konsep dan strategi yang sudah dibuat, telah dilaksanakannya 

penggalian data lewat wawancara dan penyebaran kuisioner dengan tujuan 

menguji coba desain kepada expert users di bidangnya, extreme users dan 

responden yang sesuai dengan target market Eraiz, tujuan akhirnya untuk 

mengembangkan dan merevisi desain yang kurang sesuai. Adapun hasil dari data 

yang sudah didapat disajikan pada tabel sebagai berikut:  

4.1.1. Expert users 

Hasil wawancara 

Expert users Kesimpulan jawaban 

Lia Sidik - Konsep green marketing Eraiz

dapat menjadi pembeda yang

nyata maka perlu digali lebih

dalam.

- Pendekatan emosi sudah cukup

baik

- Desain visual green marketing

dan sustainable branding perlu

lebih didetailkan agar konsep

brand Eraiz sesuai dengan core

value

- Gaya desain Skandinavian dirasa

terlalu biasa, ada baiknya bila

ditambahkan dengan green

marketing lebih dalam.
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Marsetio Hariadi - Kampanye keseluruhan yang 

dirancang sudah sangat baik, 

namun lebih baik bila mengurangi 

aktivitas yang kurang penting 

seperti menyumbang meja tanpa 

tujuan yang jelas,  

ada baiknya lagi bila digantikan 

dengan aktivitas lain seperti 

halnya lomba mewarnai untuk 

anak-anak. 

- Komunikasi yang dilakukan perlu 

lebih jelas agar tidak bias, dan 

lebih menitik beratkan pada nilai 

upcycle  yang akan dibawa. 

- Pada tampilan visual ada baiknya 

bila logo dibuat lebih tegas, serta 

mengurangi elemen visual yang 

kurang penting, dan gaya desain 

Plakatsil masih belum terlihat 

disini. 

- Desain dan elemen visual Eraiz 

lebih dikonsistenkan. 

Jacky Cahyadi - Desain yang  dibuat sudah sangat 

cukup, tetapi kurang 

menggambarkan gaya desain 

Plakatsil di dalamnya. 

- Pembidikan target market Eraiz 

terlalu luas sehingga harus 

dikerucutkan lagi berdasarkan 

produk yang ditawakran nantinya. 
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- Selling point ada baiknya dibuat 

lebih jelas sehingga mendapatkan 

brand positioning yang tepat di 

benak masyrakat. 

- Komunikasi dan penjelasan 

mengenai merek dan produknya 

lebih baik bila dijelaskan terlebih 

dahulu di awal perkenalan. 

- Logo sudah cukup baik namun 

kurang solid. 

 

Tabel 4.1.1 Hasil wawancara Expert users 
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4.1.2. Extreme users 

 

Hasil wawancara 

Extreme users Kesimpulan jawaban 

Josephine Cassandra - Dari segi desain yang dibawa 

sudah cukup menarik, namun 

merek terlihat terlalu estetik 

sehingga upcycle dan material 

kayu kurang terlihat disini. 

- Fokus yang dibuat terlalu melebar 

dan kurang to the point, ada 

baiknya bila membahas 1 dan 2 

hal terlebih dahulu. 

- Konsistensi desain dari visual 

yang ditampilkan ada yang sudah 

cukup konsisten dan belum 

konsisten. 

- Konten yang dihadirkan lebih 

menyukai konten edukasi dan 

mini activity seperti DIY (Do it 

Yourself). 

- Makna logo sangat menarik dan 

sangat bisa dikenalkan lebih lagi 

kepada audience. 

Natalia Erika - Produk dan desain yang dibawa 

cukup bagus, dan membuat Erika 

cukup tertarik karena desainnya 

yang modern dan cocok dengan 

young adult. 
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- Komunikasi lewat copywriting 

yang dibawa sudah dapat 

menjelaskan apa yang ingin 

disampaikan, namun masih 

terlalu panjang. 

- Konsistensi desain hanya terlihat 

dari warna hitamnnya saja. 

- Konten yang disukai adalah story 

telling dari brand itu sendiri, 

seperti cerita dibalik proses 

pembuatan produk dan brand. 

Rico Soegiarto - Eraiz sudah cukup 

mengkomunikasikan mereknya, 

dan produk cukup baik tetapi 

kurang menyukai desain visual 

yang dibawa. 

- Konten yang paling disukai 

adalah konten edukasi contohnya 

seperti yang dilakukan oleh 

USSfeed 

- Brand dan produknya cukup 

inovatif dan visualnya dapat lebih 

dikembangkan lagi. 

- Saran yang diberikan adalah 

mempelajari kompetitor lainnya, 

karena kayu adalah material yang 

cukup sulit dirawat dan diolah. 

 

Tabel 4.1.2 Hasil wawancara Extreme users 
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4.1.3. Data Kuisioner 

 
Gambar 4.1.3 Diagram umur 

Kesimpulan: umur responden masih di dalam lingkup target market Eraiz yaitu 

20-27 tahun, sedangkan yang mendominasi berusia 21-22 tahun. 

 

 

 

 
Gambar 4.1.3 Diagram domisili kota 

 
Kesimpulan: responden Eraiz lebih banyak berada di Jawa Timur dibanding 

provinsi lainnya. 
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Gambar 4.1.3 Diagram tampilan produk 

 
Kesimpulan: Responden Eraiz sudah merasa produk memiliki fungsi dan tampilan 

visual yang cukup baik 

 

 

 
Gambar 4.1.3 Diagram self growth 

 
Kesimpulan: Setelah ditampilkan beberapa slide terkait konten Eraiz, 87,7% 

responden Eraiz berpendapat bahwa komunikasi Eraiz lewat konten yang 

mengacu pada self growth (menambah kapasitas diri) sudah dapat dipahami, 

sisanya merasa kurang dan belum dapat dipahami. 
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Gambar 4.1.3 Ketertarikan konten 

 

Kesimpulan: Setelah disuguhkan beberapa slide konten dan copywriting dari 

Eraiz, 84,9% responden Eraiz memilih tertarik melihat dan membaca konten 

yang dihadirkan, dan sisanya belum tertarik. 

 

 

 

 

Gambar 4.1.3 Diagram konten Instagram 

Kesimpulan: Menurut 58,5% responden Eraiz lebih tertarik disuguhkan konten 

yang berisi edukasi, 25,5% merasa lebih tertarik jika konten berisi cerita brand, 

dan sisanya 16% responden tertarik pada konten berisi promosi produk. 
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Gambar 4.1.3 Diagram tampilan desain Eraiz 

Kesimpulan: Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa tampilan desain Eraiz 

sudah mampu menarik perhatian audience Eraiz. 

 

 

 

Gambar 4.1.3 Diagram konsistensi desain Eraiz 

Kesimpulan: 88,7% audience Eraiz sudah merasa konten yang dihadirkan cukup 

konsisten jika dihadirkan secara terus-menerus. 
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Gambar 4.1.3 Diagram merchandise 

Kesimpulan: Setelah menampilkan foto merchandise Eraiz, 80,2% responden 

merasa tampilannya sudah cukup menarik, dan sisanya merasa kurang menarik. 

 

 

 

Gambar 4.1.3 Diagram e-commarce 

 

Kesimpulan: Sedangkan untuk platform e-commarce sendiri, audience Eraiz lebih 

banyak menggunakan shopee (50%), yang lain memilih menggunakan tokopedia 

(33%), dan sisanya memilh menggunakan webiste dari brand tersebut. 

 

 



  

 

 73 

 

Gambar 4.1.3 Diagram ulang tahun 

Kesimpulan: Untuk rangkaian kampanye terkait pemberian selamat ulang tahun 

kepada calon target market Eraiz, 83% orang merasa hal tersebut tidak 

mengganggu dan menyukai bila diberi selamat. 

 

 

 

Gambar 4.1.3 Diagram pengunggahan konten 

Kesimpulan: Kesimpulan dari data diatas, audience Eraiz tidak terganggu jika ada 

brand yang mengunggah kontennya setiap hari dan setiap saat. 
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Gambar 4.1.3 Diagram perbandingan merek 

Kesimpulan: 78,3% Responden Eraiz menyukai brand yang memperhatikan dan 

melakukan kegiatan yang mengarah pada kepedulian terhadap lingkungan. 

 

 

 
Gambar 4.1.3 Diagram jumlah pengunggahan konten 

 
Kesimpulan: Dari data yang dihasilkan responden Eraiz berpendapat bahwa suatu 

brand lebih baik mengunggah kontennya sebanyak 3x seminggu, lainnya memilih 

sebanyak 4x dan sisanya 5x, dapat disimpulkan audience Eraiz lebih menyukai 

pengunggahan konten yang tidak terlalu banyak. 
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Gambar 4.1.3 Diagram promo dan give away 

Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa promo diskon dan giveaway dapat 

menambah ketertarikan audience pada suatu  merek. 

 

 

 

 
Gambar 4.1.3 Diagram konten yang diinginkan 

 

Kesimpulan: Kesimpulan yang didapat adalah, banyak responden yang 

menyarankan Eraiz untuk menunggah konten edukasi, mengkomunikasikan brand 

dengan menjelaskan lebih lagi tentang Eraiz dan produknya, benefit penggunaan 

produk, dan membuat konten yang lebih to the point. 
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Gambar 4.1.3 Diagram kritik dan saran 

 
Kesimpulan: Pesan dari responden cukup baik dan antusias, cukup banyak pujian, 

kritik dan saran, contohnya pada copywriting yang terlalu banyak, dan tulisan yang 

terlalu kecil, serta merchandise yang masih terlihat umum dan logo yang kurang 

tegas. 
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4.2. Pembahasan Uji Coba Karya Desain  

 Kesimpulan dari hasil uji  coba karya desain yang telah dijabarkan pada 

sub bab sebelumnya menghasilkan dua kategori, yaitu  pada  strategi dan hasil 

perancangan yang sudah benar atau berhasil, dan kekurangan pada strategi dan 

hasil perancangan yang dianggap belum berhasil dan perlu direvisi. Kesimpulan 

hasil pembahasan pada sub bab ini akan digunakan sebagai dasar revisi nantinya. 

4.2.1. Dari semua data hasil uji coba desain kepada khalayak strategi 

perancangan yang bisa dikatakan sudah berhasil atau dianggap baik 

menurut narasumber, responden, dan audience seperti: 

- Secara keseluruhan konsep kampanye dan timeline sudah dianggap baik. 

- Opening Eraiz yang melibatkan 100 orang untuk mengunggah video trailer 

Eraiz serta diberi voucher soft opening dianggap menarik perhatian dan 

pada faktanya menambah followers serta engagement Eraiz. 

- Activity content, menutup gambar pembalakan liar dengan tag nama 

audience juga dinyatakan berhasil.  

- Makna dari logo Eraiz yang mendalam dianggap menarik. 

- Pendekatan emosi yang bertujuan menumbuhkan self growth juga 

dianggap baik disini. 

 

4.2.2. Namun ada juga strategi yang belum dianggap berhasil atau baik oleh 

narasumber, responden, dan audience, hal-hal tersebut diantaranya 

adalah: 

- Copywriting Eraiz yang terlalu panjang dianggap kurang to the point 

sehingga akan lebih baik jika mengurangi tema cerita atau copywriting 

yang kurang penting, seperti contohnya self healing. 

- Timeline yang dibuat terlalu banyak sehingga kurang berfokus pada 

upcycle itu sendiri. 

- Meski makna logo sudah baik namun logo dianggap terlalu beresiko jika 

ditempatkan di medium dengan latar bergambar. 

- Konsistensi dari desain Eraiz belum sangat terasa. 
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4.3. Revisi Desain 

 Setelah dipindai lebih dalam untuk kebutuhan dan pengembangan 

tampilan visual dan komunikasi Eraiz, maka ada beberapa hal yang harus 

diperbaiki seperti halnya sebagi berikut: 

 

1. Pemangkasan target market dari yang berusia 18-27 tahun menjadi 20-

27 tahun, hal ini didukung dengan saran dari expert users, dan produk 

pertama Eraiz yang terbukti menggaet audience pada usia tersebut.  

Target market bisa jadi berebeda pada setiap produk yang dihadirkan 

nantinya 

 

2. Copywriting pada konten instagram yang lebih to the point 

mengutamakan upcycle dan edukasinya dibanding dengan self healing 

serta kebaikan pada sesama. 

 
Gambar 4.3. (2) sesudah 

 

 
Gambar 4.3. (2) sesudah 
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Gambar 4.3. (2) sebelum 

 

 

 

 
Gambar 4.3. (2) sesudah 
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Gambar 4.3. (2) sebelum 

 

 

 

 
Gambar 4.3. (2) sesudah 
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3. Mempersingkat beberapa teks pada konten agar lebih ringan saat 

dibaca. 

 

 

Gambar 4.3. (3) sebelum 

 

 

Gambar 4.3. (3) sesudah 
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4. Logo yang lebih tegas dengan menambah stroke 1 poin lebih tebal dan 

pemiliah latar gambar yang tepat. 

 

 

Gambar 4.3. (4) sebelum 

 

 

Gambar 4.3. (4) sesudah 
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5. Konsistensi desain visual dengan warna putih abu-abu menjadi warna 

dominan untuk background, warna teks hitam dan headline 

menggunakan uppercase dengan 1 jenis font, warna terakota yang 

tidak mendominasi desain, serta penggunaan filter hitam putih pada 

setiap foto yang tidak memerlukan warna asli seperti foto produk, dan 

foto-foto yang harus tersorot dengan jelas untuk memperlihatkan nilai 

dan keramah lingkungannya. 

 

 

     
    Gambar 4.3. (5) sebelum               Gambar 4.3. (5) sesudah 
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Gambar 4.3. (5) sebelum 

 

 

 

Gambar 4.3. (5) sesudah 
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6. Teori Gaya desain Plakatsil menjadi gaya desain Late Modern 

American yang lebih sesuai secara teori untuk diadaptasi, dengan 

warna hitam putih yang lebih menonjol pada foto, menggunakan garis 

dan bentuk sederhana untuk memberi kesan minim dekorasi, foto yang 

lebih to the point serta beberapa teks yang bervariasi dan terdistorsi. 

 

 

 
 

Gambar 4.3. (6) sebelum 

 
Gambar 4.3. (6) sesudah 
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Gambar 4.3. (6) sebelum 

 

 

 

 

Gambar 4.3. (6) sesudah 
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Gambar 4.3. (6) sebelum 

 

 

 

 
Gambar 4.3. (6) sesudah 

  



  

 

 88 

 

 
Gambar 4.3. (6) sebelum 

 

 

 

 
Gambar 4.3. (6) sesudah 

  


