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ABSTRAK 

Diyah Arum Sari, NIM 1621100066, Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, judul skripsi : “Faktor yang 

Mempengaruhi Keputusan Pelanggan Untuk Menentukan Perawatan di Cantika 

Facial Treatmen Klaten”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji : 1.)Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh kemasan terhadap pembelian produk di cantika facial 

treatmen. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kualitas produk 

herbal untuk perawatan. 3.) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai harga 

produk dari cantika facial treatmen.Analisis Yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain uji validitas, uji reabilitas, uji t, uji f, dan koefisien determinasi.  

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

Harga tidak  berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh negatif , artinya jika 

harga naik maka Keputusan Pelanggan dalam Menentukan Perawatan di Cantika 

Facial Treatmen turun.  Kualitas berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh 

negatif terhadap Keputusan Pelanggan dalam Menentukan Perawatan di Cantika 

Facial Treatmen. Artinya apabila kualitas baik maka keputusan pelanggan dalam 

menentukan perawatan di cantika facial treatmen meningkat. kemasan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pelanggan dalam Menentukan 

Perawatan di Cantika Facial Treatmen.  

 

 

 

 

Kata Kunci : Harga, Kualitas, Kemasan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perawatan kulit mulai menjadi sebuah gaya hidup di beberapa 

kalangan yang tidak bisa ditinggalkan baik oleh kaum wanita maupun pria. 

Wanita maupun pria di kehidupan yang berkembang seperti sekarang, 

banyak beraktifitas dengan tuntutan dari karirnya. Hal tersebut dapat 

menimbulkan stress dan kurangnya perawatan tubuh terutama perawatan 

pada kulitnya, sehingga dapat membuat penampilan kurang prima dan 

kesehatan menjadi terganggu. Emansipasi mempengaruhi para wanita 

lebih memilih untuk menjadi wanita karier yang dituntut untuk tampil 

sempurna yaitu tampil cantik, menarik, percaya diri, dan berkepribadian. 

Karena tuntutan inilah menjadikan wanita mau tidak mau harus 

menjadikan kecantikan sebagai suatu gaya hidup mereka. Tak mau kalah 

dengan wanita, pada saat ini perawatan kulit sudah bukan suatu hal yang 

aneh lagi bagi kaum pria. Dilihat di pasaran saat ini sudah semakin banyak 

produk-produk dan perawatan kulit untuk lelaki. Pada perkembangannya, 

kecantikan mengarah ke gaya hidup para pria perkotaan modern yang 

berpenghasilan lebih dan cenderung peduli kepada penampilan dan citra 

dirinya. 

Perawatan yang mereka lakukan biasanya baik berasal dari 

kosmetik tadisional maupun kosmetik modern. Menurut Shannon dalam 

Mastura (2010) mengatakan bahwa hasil testyang dilakukan di Amerika 
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menggambarkan bahwa 88% dari wanita dan pria yang berusia 18 tahun 

ke atas berusaha mempercantik atau merawat diri dengan menggunakan 

kosmetik dan mereka merasa bahwa kosmetik tersebut akan membuat 

mereka lebih menarik dan tampil percaya diri.Seperti diulas oleh Health 

(2004) dalam Kusumastuti (2014) secara biologis, struktur kulit wajah pria 

sama dengan wanita namun memiliki perbedaan dalam beberapa hal 

karena pengaruh hormonal, yaitu hormone testosterone. Perbedaan yang 

terjadi adalah kulit pria menjadi lebih tebal dibanding wanita. Selain itu 

pengaruh hormone testosterone membuat wajah pria menjadi lebih 

berambut, lebih kasar dengan pori-pori yang lebih besar. Selain itu 

produksi minyak dari sebum pria memiliki konsistensi lebih padat dari 

wanita. Hal ini menyebabkan pria lebih mudah berjerawat jika 

pembersihan wajah tidak dilakukan secara efektif dan usia jerawat menjadi 

lebih panjang. Faktor fisiologis seperti ini yang mendukung betapa 

perlunya perawatan kulit wajah pada pria untuk menunjang kebersihan, 

kesehatan, dan penampilan.Sebagian orang khususnya wanita menganggap 

bahwa perawatan kulit merupakan suatu kebutuhan yang wajib dilakukan. 

Hal inilah yang menyebabkan muncul dan bersaingnya perusahaan 

kosmetik khususnya produk perawatan kulit yang berskala besar maupun 

skala kecil. Untuk menghadapi persaingan tersebut perusahaan harus 

selalu peka terhadap perkembangan atau trend dalam dunia kecantikan. 

Perusahaan harus menyikapi fenomena tersebut dengan membuat inovasi-

inovasi terbaru bagi produk yang dijualnya agar minat membeli semakin 
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tumbuh dibenak konsumen. Bagi kaum wanita, wajah merupakan bagian 

tubuh yang penting dan perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini disebabkan 

kulit wajah mudah terpengaruh berbagai faktor baik internal (usia, genetik) 

maupun eksternal (stress, pola makan, radikal bebas) yang bisa mempengaruhi 

kecantikan kulit setiap wanita dimanapun berada mempunyai kecenderungan 

serupa, yaitu ingin terlihat cantik dan menyenangkan untuk di pandang, 

sehingga produk perawatan dan kosmetik merupakan kebutuhan mutlak bagi 

dirinya. Kosmetik adalah bahan-bahan atau campuran bahan untuk 

digosokkan, dilekatkan, dipercikan, disemprotkan, dimasukkan atau 

dituangkan pada badan atau bagian badan denganmaksud untuk 

membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau merubah rupa dan 

tidak termasuk golongan obat (Tranggono, 2007: 117)Di Indonesia pada tahun 

2013, omset penjualan produk kosmetik bisa mencapai Rp 8,3 triliun atau 

mengalami pertumbuhan sebesar 12% dan akan terus tumbuh.Berdasarkan 

dari data Deperindag menyebutkan sampai dengan tahun 2013 terdapat kurang 

lebih 81 perusahaan kosmetik untuk ukuran kecil maupun menengah dan tak 

kurang dari 33 perusahaan yang berskala besar.Berdasarkan pada uraian latar 

belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang ” 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PELANGGAN 

UNTUK MENENTUKAN PERAWATAN DI CANTIKA FACIAL 

TREATMEN” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, dapat di 

identifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kemasan terhadap pembelian produk herbal di 

cantika facial treatmen ? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas terhadap pembelian produk herbal untuk 

perawatan ? 

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap pembelian produk dari cantika facial 

treatmen ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisis dan mengetahui: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemasan terhadap 

pembelian produk di cantika facial treatmen. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kualitas produk herbal 

untuk perawatan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai harga produk dari cantika 

facialtreatmen . 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini untuk menerapkan teori yang didapat dibangku kuliah 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
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b. Bagi pembaca  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan. 

c. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat digunakkan untuk meneliti lebih lanjut dengan 

menggunakan variabel lain. 

E. Alasan Pemilihan Judul 

1. Alasan Subjektif 

a. Belum adanya penelitian tentang harga, kualitas dan 

kemasan terhadap keputusan pelanggan dalam menentukan 

perawatan di cantika facial treatmen klaten. 

b. Untuk mengetahui persepsi pengunjung mengenai harga, 

kualitas dan kemasan terhadap keputusan pelanggan dalam 

menentukan perawatan di cantika facial treatmen klaten. 

2. Alasan Objektif 

Dalam dunia kecantikan harga, kualitas dan kemasan itu penting 

karena bisa digunakkan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya terhadap keputusan pelanggan dalam menentukan 

perawatan di cantika facial treatmen klaten. 

F. Penegasan Judul 

 Sebelum melakukan penelitian sebagai langkah awal peneliti akan 

menjelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan 

jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk 
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memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk 

atau jasa. Kotler dan Amstrong (2008:06) 

2. Kualitas pelayanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. (Rust dikutip dalam Tjiptono, 

2005:58) 

3. Kemasan adalah elemen dari lingkungan produk yang untuknya 

pemasar menanamkan uang lebih dari 50 milyar dolar pertahun. 

Peter dan olson (1999:166) 

G. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan penelitian tidak terlalu luas dan penelitian tetap 

fokus dilakukan maka penelitian memberikan pembatasan masalah sebagai 

berikut :  

1. Penelitian ini di fokuskan pada variable harga, kualitas dan 

kemasan terhadap keputusan pelanggan dalam menentukan 

perawatan dicantika facial treatmen klaten. 

2. Penelitian ini dilakukan di Klinik Cantika Facial Treatmen Klaten. 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab dan dibagi menjadi 

beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian ini membahas tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, batasan masalah, rumusan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bagian ini membahas tentang bab yang menguraikan tentang 

kajian pustaka. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bagian ini terdiri dari objek penelitian, variabel, metode penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari data yang diperoleh. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran serta hasil penelitian. 

LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji dalam penelitian ini , dapat 

diambil kesimpulan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Harga tidak  

berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh negatif , artinya jika harga 

naik maka Keputusan Pelanggan dalam Menentukan Perawatan di Cantika 

Facial Treatmen turun. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Kualitas 

berpengaruh secara signifikan atau berpengaruh negatif terhadap 

Keputusan Pelanggan dalam Menentukan Perawatan di Cantika Facial 

Treatmen. Artinya apabila kualitas baik maka keputusan pelanggan dalam 

menentukan perawatan di cantika facial treatmen meningkat. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa kemasan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pelanggan dalam 

Menentukan Perawatan di Cantika Facial Treatmen.  
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B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penelitian ini 

mempunyai keterbatasan : 

1. Adanya kendala dalam pengisian kuisioner seperti kemungkinan pengisian 

jawaban yang asal-asalan/ tidak jujur, kurang telitinya responden dalam 

membaca pertanyaan sehingga berpenggaruh pada hasil penelitian ini. 

2. Lamanya mencari responden dikarenakan situasi saat ini (covid 19) yang 

membuat pengunjung dibatasi setiap harinya. 

C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik 

sebuah kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Klinik Cantika Facial Treatmen 

Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya Klinik kecantikan Cantika Facial 

Treatmen lebih memperbanyak ketersediaan jumlah produk setiap harinya 

agar semua pembeli tidak kehabisan. Selain itu agar harganya ditetapkan 

agar tidak berubah-ubah , serta kemasannya dibuat lebih menarik agar 

customer tertarik membeli produknya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Agar lebih memperbaiki dalam jumlah responden agar sampel yang diuji 

akurat.  
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