
 

68 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelian dengan studi kasus, melalui metode 

pengambilan data obser vasi, wawanara, dan dokumentasi pada 

Management Ocean di aplikasi Kitty Live, maka dapat disimpulkan berikut 

ini : 

 

Proses komunikasi yang dibagun oleh Management Ocean terbentuk 

didalam room live streaming para host yang interaktif. Interaksi yang terjadi 

didalam room juga bersifat dua arah, yang dimana penonton mampu 

berkomunikasi dengan host melalui du acara yaitu video call (apabila di accept 

permintaannya oleh host) dan typing yang tersedia didalam room chat. Proses 

komunikasi yang terjadi pada host Management Ocean didalam aplikasi Kitty 

Live menerapkan proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder, 

yang dimana dalam proses komunikasi yang terjadi didalam room live 

streaming terjadi proses penyampaian pikiran dan perasaan penonton kepada 

host berupa gift sebagai media dan untuk menunjang keberlangsungan proses 

live straming yang baik, host memerlukan alat sebagai sarana untuk menunjang 

keberlangsungan live streaming berupa smartphone yang tersambung oleh 

internet. 

Interaksi yang intents terjalin agar mampu mempertahankan rasa 

kekeluargaan yang dekat didalam Management Ocean. Sikap mendukung antar 
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host juga dibentuk untuk memberikan dukungan bagi para host lainnya agar 

tetap konsisten dan menjaga hubungan solidaritas yang ada didalam 

Management Ocean. Saling mendukung dibangun agar para host yang ada 

didalam management oean tetap kuat dan terjaga walaupun  dipandang negatif 

oleh masyarakat. Dengan menerapkan live streaming yang anti pornografi ini 

perlahan mampu mengubah persepsi masyarakat bahwa profesi sebagai host 

bukan lah hal yang negatif. Penggunaan dan pemilihan kata yang mudah di 

mengerti (bahasa sehari-hari) dan sikap ramah yang diterapkan pada host 

Management Ocean dalam room live streaming mereka membuat para penonton 

merasa nyaman ketika berada di dalam room live streaming host Management 

Ocean.  

Host dalam Management Ocean bukan hanya sekedar melangsungkan 

live streaming, akan tetapi para host melangsungkan proses live streaming 

dengan tujuan mengejar target yang dimana dalam sehari harus melangsungkan 

live streaming, karena gaji yang mereka dapatkan nanti berasal dari gift yang 

host terima dari viewers yang masuk ke dalam room live streaming host. 

 

Pemilihan platform Kitty Live sebagai media atau apllikasi live 

streaming dikarenakan menurut Management Ocean, aplikasi Kitty Live 

merupakaan aplikasi yang sehat atau aplikasi yang tidak ada konten pornografi. 

Selain itu sistem penggajian pada platform Kitty Live teratur atau sesuai jadwal 

yang telah ditentukan dan Kitty Live menyediakan fitur-fitur menarik didalam 

aplikasinya. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telaah dilakukan, maka terdapat saran 

dari peneliti, diantaranya : 

 

1. Bagi Management Ocean 

a. Management Ocean dapat meningkatkan proses komunikasi 

agar mampu lebih menarik perhatian viewers yang ada didalam 

room.  

b. Management Ocean agar lebih mendekatkan diri kepada para 

host yang ada dibawah naungan mereka, agar tercipta 

komunikasi yang harmonis dan kepedulian yang tinggi antara 

host dan management. 

c. Management Ocean dapat meningkatkan kreatifitas dan kegiatan 

yang lebih positif lainnya sebagai upaya untuk memajukan 

management tersebut dan untuk menwujudkan tujuan serta  

harapan Management Ocean agar mampu membuktikan persepsi 

negatif dari masyarakat bahwa hal yang mereka lakukan 

merupakan hal yang tidak buruk. 

 

2. Bagi Netizen 

Management Ocean ini merupakan suatu komunitas yang 

terbentuk didalam aplikasi Kitty Live yang dimana dalam management 

tersebut menjadi rumah untuk para host yang aktif di dalam aplikasi 

Kitty Live. Dengan menjadikan perannya (host) sebagai pekerjaannya, 

bukan berarti mereka sama seperti host yang ada pada aplikasi yang 
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mendukung pornografi. Tapi bisa dilihat dari sisi positif yang mereka 

terapkan, maka diharapkan netizen dan masyarakat bisa menerima dan 

tidak memandang profesi mereka sebagai hal yang negatif. 

3. Bagi Penelitiaan selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji 

Management Ocean dari sudut pandang lain seperti proses 

komunikasi yang terjadi didalam berlangsung nya proses live 

straming untuk menghindari dari stigma negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


