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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan 

menggunakan metode mengenai meningkatkan brand loyality 

produk Toyota New Avanza melalui kepuasan, kualitas produk 

dan personal selling, maka disimpulkan bahwa sebagai berikut: 

1. Menunjukan bahwa kepuasan (X1) mempengaruhi brand 

loyalty (Y) secara pisitif dan signifikan, kepuasan konsumen 

cukup mampu meningkatkan Brand loyalty Toyota New 

Avanza dengan nilai rata-rata 3.32, maka dari itu perusahaan 

perlu untuk meningkatkan kepuasan dengan fokus pada 

penambahan fitur yang paling umum disukai oleh konsumen 

Toyota Avanza sehingga akan meningkatkan loyalitas 

konsumen pada brand Toyota Avanza. 

2. Menunjukan personal selling (X2) mempengaruhi brand 

loyalty (Y) secara pisitif dan signifikan, personal selling 

mampu meningkatkan brand loyality Toyota New Avanza 

dengan nilai rata-rata 3.47, maka dari itu perusahaan perlu 

untuk meningkatkan kepuasan dengan memberikan arahan 

pada penjual mengenai kelebihan yang dimiliki Toyota 

Avanza Perusahaan bisa meningkatkan kualitas salesman 

dengan melakukan training agar salesman memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. 
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3. Peningkatan brand loyality (Y) Toyota New Avanza 

dipengaruhi oleh kepuasan (X1) dan personal selling (X2) 

sebesar 33,1% dam hasil uji hipotesis menunjukkan adanya 

pengaruh yang pisitif dan signifikan karena Fhitung (33,450) > 

Ftabel (3,06),  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis 

mengajukan beberapa saran dan perbaikan yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Adapun saran penulis untuk manajemen sebagai berikut : 

1. Perusahaan disarankan perlu mendengar keluhan konsumen 

dengan melalui perubahan pada elemen-elemen yang dinilai 

perlu ditingkatkan dengan beberapa perubahan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan melakukan 

survey perusahaan akan mengetahui bagian mana saja yang 

perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan perubahan sehingga 

sesuai dengan harapan konsumen. 

2. Perusahaan harus mencoba menjalankan promotion mix yaitu 

kombinasi strategi yang paling baik dari mulai periklanan 

dengan membuat iklan di media visual, personal selling yang 

sudah berjalan dipertahankan bahkan di tingkatkan dan alat 

promosi lainnya,  yang semuanya direncanakan bertujuan 

meningkatkan angka penjualan.  
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3. Perusahaan harus dapat mempertahankan unsur-unsur kualitas 

pelayanan yang mencakup Reability, Tangibles, Assurance, 

Responsives dan Emphaty, maka hal tersebut akan mendorong 

konsumen untuk loyal terhadap produk Toyota.  Selain itu 

pentingnya  service quality produk Toyota serta  diperlukan 

peranan pemasar untuk memberikan service after sales ke 

konsumen sehingga, konsumen merasa di perhatikan dan 

puas, pada akhirnya dapat meningkatkan Brand loyalty.    

4. Disarankan untuk peneliti selanjutnya tidak terpaku hanya 

pada tiga faktor dalam penelitian ini yaitu kepuasan, kualitas 

produk, dan personal selling namun dapat menambah faktor-

faktor lainnya yang dapat mempengaruhi Brand loyalty. Hal-

hal tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian selanjutnya 

dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai faktor-

faktor yang dapat meningkatkan Brand loyalty. 

 


