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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, 

maka kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian 

Toyota Avanza di Surabaya. Hal tersebut berati jika semakin tinggi 

pengetahuan para konsumen tentang keputusan pembelian Toyota Avanza, 

maka keputusan pembelian untuk Toyota Avanza tidak dipengaruhi oleh 

citra merek pada Toyota Avanza yang terbentuk di mata konsumen serta 

sebagian responden yang berdasarkan usia, jenis kelamin dan pekerjaan 

lebih condong menggunakan Toyota Avanza dibandingkan melakukan 

keputusan pembelian. 

b. Kualitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Toyota 

Avanza di Surabaya. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi 

pengetahuan pembeli tentang kualitas dari Toyota Avanza, maka semakin 

tinggi juga untuk melakukan sebuah keputusan pembelian. 

c. Promosi penjualan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap keputusan 

pembelian Toyota Avanza di Surabaya. Hal tersebut dikarenakan bahwa 

Toyota Avanza sudah ada di benak masyarakat atau lebih tepatnya sudah 

memiliki (Positioning) dan lebih banyak menggunakan Toyota Avanza 
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d. dibandingkan melakukan keputusan pembelian sehingga tidak dipengaruhi 

oleh promosi penjualan. 

e. Periklanan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian 

Toyota Avanza di Surabaya. Hal tersebut berati bahwa semakin tinggi 

untuk melakukan sebuah periklanan, maka akan semakin tinggi pula untuk 

melakukan keputusan pembelian Toyota Avanza. 

f. Citra merek, Kualitas, Promosi penjualan, Periklanan secara Bersama-

sama berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian Toyota 

Avanza di Surabaya. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Masih banyak responden yang kurang serius dalam mengisi kuisioner. 

2. keterbatasan dalam Teknik pengumpulan data yang menggunakan 

kuisioner menimbulkan bias dari jawaban responden. 

3. Instrumen penelitian hanya berdasarkan data yang diperoleh melalui 

kuisioner. 
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5.3. Saran 

     Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan Toyota 

Upaya yang disarankan oleh peneliti sebaiknya lebih mengenalkan Toyota 

Avanza ke khalayak publik dengan inovasi terbaru  dan  Toyota Avanza 

kedepannya lebih baik dalam hal:  

a. Dari kualitas yang diberikan oleh Toyota Avanza yang dimana dalam hal 

spesifikasi lebih ditingkatkan lagi dan dapat meyakinkan kepada konsumen  

melakukan sebuah keputusan pembelian. 

b. Untuk membedakan Toyota Avanza dengan pesaingnya, sebaiknya Toyota 

Avanza mempertimbangkan kembali dalam hal spesifikasi yang ditawarkan, Agar 

Toyota Avanza memiliki kualitas yang terbaik dibandingkan pesaing yang sama 

dikelasnya. 

c. Untuk menarik minat konsumen sebaiknya dalam hal periklanan lebih 

menguatkan dengan media periklanan  yang diberikan lebih menarik dan unik 

sehingga mampu mempengaruhi pelanggan. 

d. Untuk menarik minat konsumen agar melakukan proses keputusan pembelian  

dan dapat meningkatkan penjualan, sebaiknya Toyota Avanza lebih bisa 

memenuhi kebutuhan para calon pembeli toyota Avanza dari segi promosi yang 

ditawarkan dan kualitas yang diberikan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Pada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengangkat topik keputusan 

pembelian selain obyek Toyota Avanza dan memperbanyak responden selain di 

Surabaya. 

b. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel 

yang berbeda dan tentunya dapat mempengaruhi variabel keputusan pembelian 

agar lebih melengkapi penelitian ini. 

c. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas daerah objek yang diteliti yang 

tidak hanya berada di Surabaya tetapi yang berada di Sidoarjo. 
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