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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

 Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang 

dapat disimpulkan 

1. Untuk melihat strategi komunikasi MSTCH, peneliti menggunakan strategi 

komunikasi dari Chris Fill, yang berisi Push, Pull dan Profile Strategi. 

2. Push Strategy yang digunakan MSTCH adalah mengembangkan dirinya 

dengan mencoba hal-hal baru seperti gaya grafiti yang baru hingga media 

gambar yang lain. Selain itu, jika ia memiliki kemampuan lain, konsumen 

yang datang pun akan lebih banyak dan beragam. 

3. Pull Strategi yang digunakan MSTCH dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 

dengan berpromosi di media sosial seperti Instagram.Tidak hanya berpromosi 

di Instagram, MSTCH juga membuat manajemen sendiri yang dapat mengatur 

jadwal, mencari klien dan mempromosikan jasanya dengan lebih sistematis. 

Dengan adanya manajemen sendiri, justru dapat membuka peluang lebih lagi, 

dengan melihat industry yang belum terjamah olehnya. Selain itu, untuk 

mempromosikannya lebih mudah dengan adanya teknologi yaitu 

menggunakan email, sehingga dapat lebih menambah klien dan 

pendapatannya. 

4. Profile Strategi yang digunakan MSTCH adalah dengan menjaga hubungan 

dan komunikasi yang baik dengan manajemennya sendiri. Karena jika 

manajemen yang baik terbentuk akan lebih memudahkan MSTCH untuk lebih 

fokus lagi berkarya. Selain itu memberikan layanan tambahan seperti 

pemberian produk gratis juga menjadi cara MSTCH untuk menjaga hubungan 

dengan konsumenya. Tidak hanya itu dengan menjaga Komunikasi diluar 

lingkup manajemenya, MSTCH dapatmenjadi brand ambassador di salah satu 

brand besar. Justru hal itu akan menambah pendapatannya. 

5. Kerja keras, kemauan untuk terus berkembang didukung dengan latar belakang 

pendidikan di dunia grafis, adalah faktor utama MSTCH sehingga bisa 

membuat seni yang dapat memiliki nilai jual. 
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6. Strategi komunikasi tidak selalu menggunakan media sosial dan media 

promosi seperti pamflet, brosur, poster dan lainya, yang terpenting adalah 

MSTCH mengembangkan dirinya dan terus berinovasi sehingga dapat terus 

menghasilkan karya yang baru dan konsumen tidak bosan dengan hasil 

karyanya dan terus memakai jasanya.  

 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ingin memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya yang tertarik melanjutkan penelitian ini, seperti  

melihat MSTCH dari aspek yang lain, misal melihat dari sisi konsumen dalam 

memakai jasa MSTCH. Dapat memilih objek penelitain yang lebih mudah untuk 

ditemui. Dan dapat menggunakan teori lain selain teori strategi komunikasi Chris 

Fill. Peneliti juga menyarankan kepada bomber-bomber grafiti yang lain agar selalu 

terus bekerja keras dan berkarya sehingga bisa menjadi seperti MSTCH. 

	


