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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hail analisis yang telah dilakukan pada peneliian ini, maka 

kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Berdasarkan nilai yang didapatkan dari masing-masing variabel, dapat 

diketahui bahwa variabel bebas yaitu kesadaran merek secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ekuitas merek mobil Toyota Avanza. 

2. Berdasarkan nilai yang didapatkan dari masing-masing variabel, dapat 

diketahui bahwa variabel bebas yaitu citra merek secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap ekuitas merek mobil Toyota Avanza. 

3. Berdasarkan nilai yang didapatkan dari masing-masing variabel, dapat 

diketahui bahwa variabel bebas yaitu asosiasi merek secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ekuitas merek mobil Toyota Avanza. 

4. Berdasarkan nilai yang didapatkan dari masing-masing variabel, dapat 

diketahui bahwa variabel bebas yaitu loyalitas merek secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek mobil Toyota Avanza. 

5. Berdasarkan uji signifikan simultan (Uji F) variabel bebas kesadaran merek, 

citra merek, asosiasi merek, loyalitas merek berpengaruh secara 
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simultan positif signifikan terhadap ekuitas merek mobil Toyota Avanza di 

Surabaya. 

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Didalam melakukan penelitian ini, penulis masih memiliki beberapa 

keterbatasan-kertebatasan diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Responden yang kurang serius dalam menanggapi pertanyaan kuesioner 

yang penelitian sajikan.  

2. Adanya beberapa responden yang tidak berkenan atau menolak untuk 

mengisi kuesioner dan beralasan tidak ada waktu. 

3. Adanya responden yang tidak mau meluangkan waktunya untuk membaca 

atau menulis, sehingga peneliti selalu mendampingi responden dan 

membacakan satu-persatu item yang ada di dalam pernyataan kuisioner agar 

responden mengerti dan fokus dalam menjawab pernyataan yang ada, serta 

mengisikan kuisioner sesuai jawaban responden. 

5.3 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian terdahulu maupun 

penelitian yang dilakukan saat ini memunculkan beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan, baik bagi perusahaan maupun peneliti berikutnya. Adapun 

saran yang muncul adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan Toyota Avanza 

a. Berdasarkan uji deskriptif variabel loyalitas merek yaitu pada 

indikator LM15 (saya tidak akan beralih dari merek mobil Toyota 

Avanza) menunjukkan rata-rata tidak terlalu besar yaitu 3.38. 
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perusahaan Toyota harus lebih meninggkatkan lagi loyalitas 

pelanggan mobil Toyota Avanza yaitu dengan memberikan 

program-program antara lain : 

• Menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah salah satu 

cara perusahaan untuk bisa membuat pelanggan loyal terhadap 

produk yang digunakan. 

• Menyelanggarakan pameran-pameran seperti Avanzanation 

yaitu ajang kumpul-kumpul tahunan para pemilik mobil Toyota 

Avanza. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Untuk peneliti supaya lebih peka terhadap responden pada saat 

penyebaran kuesioner yaitu dengan memberikan arahan dan di 

dampingi pada saat mengisi kuesioner agar dapat di isi dengan baik. 

b. Untuk memperoleh hasil yang baik, maka disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengambil dan menggunakan jumlah responden 

yang lebih banyak dari penelitian ini sehingga dapat lebih 

representatif
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