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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil data dari perancangan dan data yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya, perancang mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pada pengguna Toyota Kijang di kota Bandung pada saat ini dinilai cukup 

banyak, salah satunya dari mereka lebih baik menggunakan mobil Toyota 

Kijang gen pertama hingga gen keenam. 

2. Para pengguna Toyota Kijang memilih Toyota Kijang dikarenakan dengan 

perawatan yang mudah, mesin yang kuat dan memiliki bodi yang lebih kuat 

dibandingkan mobil sekarang. 

3. Secara jiwa otomotif dan motivasi untuk menggunakan Toyota Kijang 

berpengaruh terhadap para pengguna awam untuk mau menggunakan mobil 

Toyota Kijang gen pertama hingga keenam karena mobil Toyota Kijang 

punya sejarah dimana Toyota Kijang pernah menjadi mobil keluarga dan di 

impor keluar Negeri. 

4. Pengguna Toyota Kijang menjadi hal yang tidak biasa lagi dikarenakan 

Toyota Kijang berkembang dari generasi ke generasi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat Indonesia terutama kota Bandung.  
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V.2. Saran 

Berdasarkan hasil data perancangan yang dilakukan oleh perancang, maka 

perancang berkeinginan untuk mengemukakan saran yang bertujuan dapat 

bermanfaat bagi pengguna Toyota Kijang di Bandung adalah sebagai berikut: 

1. Sehubung dengan tanggapan responden mengenai mobil Toyota Kijang 

yaitu lemahnya informasi mengenai fenomena Toyota Kijang. Kepada 

pengguna Toyota Kijang atau ingin menggunakan Toyota Kijang generasi 

pertama hingga keenam agar lebih mengetahui fenomena yang terjadi pada 

mobil Toyota Kijang generasi pertama hingga keenam. Agar pengguna 

Toyota Kijang lebih merawat kendaraannya hingga beberapa tahun 

kemudian. 

2. Sehubung mengenai tanggapan responden mengenai Toyota Kijang bahwa 

Toyota Kijang itu tidak seperti apa yang difikirkan oleh beberapa orang 

bahwa Toyota Kijang itu mobil yang tidak layak pakai. Disarankan orang 

yang belum mengetahui Toyota Kijang untuk mencari tahu dulu informasi 

mengenai Toyota Kijang sebelum memberikan tanggapan negative. 

3. Sehubung dengan adanya mobil Toyota Kijang kendaraan ini agar tetap 

menjadi mobil penuh fenomena dan sejarah untuk kedepannya di seluruh 

Indonesia. 

4. Pengaruh dari beberapa tanggapan responden yang memiliki keterkaitan 

yang signifikan maka pengguna Toyota Kijang maupun perusahaan Toyota 

dapat memberikan kualitas yang maksimal untuk mobil brand Toyota 

Kijang ini dan dapat memanjakan masyarakat Bandung atauapun Indonesia 

untuk kedepannya.  

 

 

 

 

 

 

 


