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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Toyota Kijang merupakan kendaraan yang lahir atas dasar kebuuhan masyarakat 

Indonesia di tahun 1970-an. Menginjak di usia nya yang ke 40 tahun di tahun 

2017, Toyota Kijang masih banyak dinilai dan dianggap sebagai mobil yang sama 

seperti kompetitornya. Ketidaktahuan masyarakat mengenai sejarah dan 

perkembangan Toyota Kijang ini yang membuat masyarakat menilai dan 

mengganggap demikian. Melihat dari permasalahan yang terjadi, penulis 

melakukan perancangan sebuah media informasi yang berupa buku sejarah 

disertai dengan ilustrasi yang dapat memvisualkan dan membantu dalam 

penyampaian informasi tentang 40 Tahun Toyota Kijang di Indonesia. Gaya 

visual yang digunakan dalam buku sejarah berilustrasi ini disesuaikan dengan 

konten yang mencakup laki-laki. Pemilihan  tersebut penulis lakukan berdasarkan 

studi pustaka, observasi, serta focus group discussion terhadap laki-laki dengan 

rentang usia 25-35 tahun.   

5.2. Saran 

Dalam melakukan perancangan buku sejarah tentang 40 Tahun Toyota Kijang di 

Indonesia, penulis ingin menyampaikan beberapa informasi yang dapat 

membantu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dibutuhkannya 
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informasi yang lengkap mengenai sejarah lahirnya Toyota Kijang, evolusi logo, 

perkembangan model per generasi, perkembangan mesin per generasi, 

perkembangan fitur serta kegunaan yang dapat dinikmati oleh masyarakat 

Indonesia, perkembangan di manca negara hingga Toyota Kijang dalam 

komunitas agar masyarakat mengenal dan mengetahui secara jelas mengenai 

sejarah dan perkembangan Toyota Kijang di Indonesia selama 40 tahun.   
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