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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis skin care saat ini telah berkembang sangat 

pesat, khususnya pada bisnis skin care di Semarang. Perawatan kulit wajah 

telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi sebagian masyarakat 

khususnya para wanita, namun saat ini banyak kita jumpai kaum pria juga 

membeli jasa perawatan di skin care mulai dari membersihkan wajah 

dengan scrub,facial,serta menggunakan lotion wajah hingga tubuh. Ada 

banyak hal yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa 

tersebut, misalnya saja produk, Harga, layanan, kelompok referensi, gaya 

hidup, dan promosi. 

Perawatan kulit wajah secara teratur penting untuk dilakukan, apalagi 

konsumen yang sering berada diluar rumah atau perkantoran. Dengan begitu 

sangat diperlukan perlindungan kulit dari polusi, seperti asap kendaraan 

bermotor dan paparan sinar matahari langsung. Selain menerapkan pola gaya 

hidup dengan melakukan perawatan di skin care yang bertujuan untuk 

memperindah diri, kita dapat mengimbangi dengan olahraga teratur, menjaga 

pola makan serta menghindari stress yang berlebih agar kulit tetap sehat 

alami. 

Wajah yang bersih dan terawat penting untuk menambah kepercayaan 

diri. Karena wajah yang terawat dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk 



 
 

2 
 

orang lain yang melihatnya. Orang lain akan senang melihat wajah yang 

bersih dan tampak bersinar, dengan seiring berjalannya waktu wanita senang 

melihat wajah pria yang terlihat bersih dan glowing, karena wanita berfikir 

jika pria memiliki wajah bersih akan terlihat menarik serta mencerminkan 

kepribadian orang tersebut selain itu jika wanita tersebut memiliki pasangan 

ia akan menjadi percaya diri jika pasangannya terlihat lebih tampan dan 

bersih. 

Di Indonesia sendiri skin care telah berkembang pesat,setidaknya 

ada lebih dari lima jenis skin care dengan berbagai cabang yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Upaya membuka cabang di beberapa kota besar di 

Indonesia bertujuan untuk memenangkan persaingan dan memantapkan 

pilihan pelanggan. Beberapa skin care tersebut antara lain London Beauty 

Center (LBC), Natasha Skin Care, ErhaClinic, Larissa Aeshetic Center dan 

Ella Skin Care. Skin Care merupakan tempat perawatan kulit yang ditangani 

oleh tenaga medis serta dokter dibidang kulit dan kecantikan. Banyak 

masyarakat yang menyadari bahwa pentingnya merawat kecantikan kulit 

dan wajah merupakan suatu kebutuhan pada saat ini. Terlebih letak 

geografis Indonesia yang berada di iklim tropis yang cenderung lebih 

banyak membutuhkan perlindungan serta perawatan. Selain faktor letak 

geografis, pendapatan masyarakat saat ini pun semakin meningkat, oleh 

karena itu mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan sekunder untuk 

menunjang penampilan hanya dengan membeli tas,sepatu ataupun pakaian 

saja namun sekarang kebanyakan mereka melakukan suatu perawatan 
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seperti Facial, SPA, dan Creambath. Seiring perkembangan zaman, para pria 

pun menyadari bahwa hal tersebut juga dibutuhkan karena berkaitan dengan 

kesehatan. Sekarang ini banyak alasan yang mendorong para pria untuk 

melakukan perawatan kulit, karena para pria ini sadar dengan tampilan yang 

bersih dan terawat akan mendapatkan respek dari lingkungannya dan tentu 

saja untuk menarik perhatian wanita, selain itu tuntutan pekerjaan juga dapat 

berpengaruh untuk menunjang penampilan agar terlihat lebih menarik. 

Perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Engel & all, 

1994:3).Larissa Aesthetic Center tidak hanya menawarkan jasa perawatan 

untuk wanita saja, namun menyediakan jasa perawatan untuk pria. Karena 

faktor eksternal juga mempengaruhi para pria melakukan perawatan seperti 

tuntutan pekerjaan, menunjang penampilan, ajakan teman, melakukan 

perawatan bersama keluarga, ataupun mengalami masalah kulit yang cukup 

serius karena biasanya para pria memiliki masalah kulit yang cenderung 

berminyak serta kulit menjadi kusam, oleh karena itu dapat menimbulkan 

ketidakpercayaan diri saat berinteraksi dengan lingkungan. Para pria juga 

akan merasa tidak percaya diri saat penampilannya tidak maksimal, jadi 

mereka tidak lagi malu melakukan perawatan kulit wajah. Selain melakukan 

perawatan wajah, konsumen juga dianjurkan untuk menggunakan produk 

pendukung agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka, perusahaan 

dalam mengeluarkan produk sebaiknya disesuaikan dengan selera konsumen 
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yang berubah-ubah. Biasanya para pria melakukan perawatan dan membeli 

beberapa produk pendukung yang ditawarkan seperti sun blok wajah, krim 

malam dan pagi, lotion jerawat untuk mengecilkan jerawat, dan lotion tubuh 

untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Maka sangat penting bagi 

perusahaan mengetahui karakteristik konsumennya.Perilaku konsumen 

sendiri merupakan tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses 

keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Engel & all, 

1994:3). Dengan memahami perilaku konsumennya, maka perusahaan dapat 

menciptkan produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumennya. 

Para konsumen akan menjadi loyal jika mereka mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan harapan mereka, Larissa Aesthetic Center akan 

melayani pelanggan dan berusaha untuk memuaskan pelanggan dengan hasil 

yang maksimal namun bertahap karena bahan yang digunakan oleh Larissa 

Aesthetic Center ini menggunakan bahan alami sehingga hasilnya yang 

didapat tidak langsung terlihat namun membutuhkan proses untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. Pelanggan yang loyal mempunyai 

peran penting dalam mempertahankan kemajuan peusahaan.  

Menurut Griffin (Rosi Nur Afifah, 2014) loyalitas pelanggan 

merupakan ukuran yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi 

pertumbuhan penjualan dan keuangan.Konsumen yang loyal biasanya 

dengan senang hati merekomendasikan produk atau jasa yang digunakan 

kepada teman terdekat mereka, selain itu pelanggan yang loyal cenderung 
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jarang untuk berpindah tempat untuk melakukan perawatan karena merasa 

sudah cocok dengan layanan dan produk yang ditawarkan.Konsumen akan 

tetap membeli produk yang dapat memuaskan keinginan mereka, seperti 

ingin kulit terlihat lebih bersih dan cerah, jerawat hilang, serta menghambat 

pertumbuhan komedo.  

Menurut Tjiptono (Rosi Nur Afifah, 2014) kualitas pelayanan adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan 

pelayanan yang maksimal diharapkan akan tercipta kepuasan konsumen. 

Konsumen yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikanakan 

mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan,sehingga dapat 

meningkatkan profit yang ada. 

Salah satu klinik kecantikan yang cukup ternama di Semarang 

adalah Larissa Aesthetic Center. Berawal pada tanggal 11 Juni 1984, R. Ngt. 

Poetji Lirnawati mendirikan Larissa Beauty Salon yang berawal dari sebuah 

keinginan memberikan pelayanan di bidang perawatan kulit dan rambut 

yang aman bagi konsumen. Konsep yang dikembangkan oleh Larissa 

Aesthetic Center adalah perawatan kulit dan rambut yang menggunakan 

bahan- bahan alami seperti buah, sayuran, umbi, beras “back to nature” 

(www.larissa.co.id). Larissa Aesthetic Center merupakan salon pertama 

yang mengembangkan perawatan kecantikan yang berorientasi pada konsep 

back to nature dengan menggunakan bahan-bahan alami yang diproduksi 

sendiri. Saat ini, Larissa sudah memiliki cabang yang tersebar di beberapa 
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kota seperti Solo, Semarang, Salatiga, Klaten, Purwokerto,Tegal, Surabaya, 

Malang dan Kediri (www.larissa.co.id). 

Alasan dipilihnya perusahaan Larissa Aesthetic Center dalam 

penelitian ini khususnya di Semarang merupakan skin care yang 

menawarkan pelayanan perawatan kulit , rambut dan tubuh untuk pria dan 

wanita yang belum banyak hadir di Semarang, karena biasanya skin care 

hanya fokus pada perawatan kulit saja. Dengan banyaknya skin care di 

Semarang persaingan semakin ketat oleh karena itu alasan Larissa Aesthetic 

Center membuka cabang di Semarang, sebab belum pernah ada  skin care 

yang menawarkan jasa perawatan kulit wajah,rambut,tubuh untuk pria dan 

wanita sekaligus dalam satu lokasi misalnya creambath dan SPA, biasanya 

skin care cenderung untuk perawatan kecantikan kulit wanita namun Larissa 

Aesthetic Center juga memperhatikan kebutuhan pria, bahwa pria juga 

membutuhkan perawatan kesehatan kulit, karena kulit pria cenderung lebih 

berminyak sehingga mudah kotor dan menimbulkan jerawat. harga yang 

ditawarkan Larissa Aesthetic Center ini juga cukup ekonomis serta bahan 

yang digunakan alami maka konsumen akan merasa aman pada saat 

menggunakan dan melakukan perawatan di Larissa Aesthetic Center. 

Tabel 1.1  

Harga Perawatan di Skin Care 

Skin Care  Harga Perawatan  

Natasha Skin Care 75.000-299.000 

Larissa Aesthetic Center 45.000-350.000 
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Skin Care  Harga Perawatan  

Erha Clinic 50.000-1.000.000 

London Beauty Center 70.000-300.000 

Ella Skin Care 50.000-200.000 

 
Sumber : Survei Peneliti ke lokasi Skin Care di Semarang (2016) 

 

Dari tabel 1.1 harga dapat mempengaruhi konsumen untuk mencoba 

perawatan di Skin Care yang diharapkan, harga sering kali menjadi tolok 

ukur yang dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang 

dan jasa. Konsumen akan lebih menilai harga itu murah atau mahal jika 

mereka mendaptkan hasil yang diinginkan. 

 

Tabel 1.2  

Perkiraan Jumlah Pengunjung Skin Care 

skin care 
Jumlah pengunjung 

wanita/ hari 

Jumlah pengunjung 

pria/ hari 

Natsha Skin Care 250 105 

Larissa Aesthetic 

Center 
280 100 

Erha Clinic 195 85 

London Beauty 

Center 
155 80 

Ella Skin Care 200 70 

Sumber : Data Primer Skin Care di Semarang 2016. 

Dari tabel 1.2 terdapat lima skin care yang ada di Semarang. Setiap 

skin care memiliki member untuk menunjukan identitas konsumen loyal di 
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skin care tersebut. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pengunjung wanita 

cenderung lebih banyak daripada pengunjung pria, namun hal ini dapat 

berubah seiring berjalannya waktu karena data tersebut telah membuktikan 

bahwa konsumen pria juga loyal untuk melakukan perawatan wajah di skin 

care, hal ini dapat menunjukan kemungkinan akan adanya kenaikan jumlah 

pengunjung pria untuk melakukan perawatan wajah di skin care.  

Dengan banyaknya skin care di kota Semarang konsumen lebih 

cenderung memilih tempat perawatan yang banyak di rekomendasikan oleh 

teman atau keluarga, karena sebagian dari mereka pernah melakukan 

perawatan dan hasilnya memuaskan, oleh karena itu alasan Larissa 

Aesthetic Center membuka cabang di Semarang yang awalnya masih belum 

begitu banyak skin care yang menawarkan perawatan rambut dan tubuh 

untuk pria dan wanita, sedangkan Larissa Aesthetic Center ini mengusung 

tema Back to Nature sehingga produk yang digunakan aman untuk 

konsumen. Larissa Aesthetic Center sendiri juga memperhatikan kebutuhan 

konsumen pria dengan menyediakan tempat perawatan untuk pria dan 

fasilitas lainnya, sehingga pria tidak sungkan untuk melakukan perawatan 

wajah dan tubuh, karena kesehatan kulit juga sangat penting untuk di rawat 

apalagi jika konsumen tersebut sering bekerja di luar dan terkena debu, dan 

sinar matahari langsung membuat penuaan dini dan muka akan menjadi 

kusam. 

Untuk melakukan perawatan di Larissa Aesthetic Center dibagi 

menjadi dua yaitu ruang pria dan wanita, dengan tata letak yang cukup 
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nyaman, yaitu pria menempati ruang bawah dan ruangan wanita berada di 

lantai satu dan lantai dua sehingga tidak menyebabkan kecanggungan saat 

melakukan perawatan. Durasi perawatan yang ditawarkan antara pria dan 

wanita sama yaitu 1,5 hingga 2 jam tergantung permasalahan kulit. Larissa 

juga menyediakan perawatan rambut dan badan untuk pria, namun jarang 

diminati, biasanya lebih berminat untuk melakukan perawatan wajah seperti 

facial wajah. Semua perawatan di Larissa Aesthetic Center ini didukung 

oleh alat-alat modern sehingga konsumen akan lebih percaya jika 

melakukan perawatan disana. Selain melakukan perawatan wajah para pria 

ini juga sering membeli produk pencerah kulit karena menurut mereka kulit 

yang cerah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen dan orang lain 

yang melihatnya. Jenis perawatan di Natasha Skin Care juga beragam serta 

didukung oleh alat yang modern. Natasha Skin Care juga menyediakan 

tempat perawatan untuk pria, tidak jarang pria melakukan perawatan disana, 

selain untuk menunjang penampilan para pria ini juga seringkali penasaran 

untuk melakukan perawatan wajah di Skin Care, biasanya perawatan 

dilakukan sekitar 1,5 jam - 2 jam tergantung permasalahan yang ada, 

bedanya disini untuk pengambilan komedo Natasha Skin Care 

menggunakan pore cleanser yang fungsinya mengambil komedo tanpa rasa 

sakit, namun untuk jerawat tetap menggunakan cara manual dengan 

memencet jerawat agar cepat keluar. Natsha Skin Care juga membuka gerai 

di dalam Mall agar konsumen yang ingin melakukan perawatan atau 

membeli produknya dapat sekalian pada saat jalan-jalan. Selain Natasha 
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Skin Care, di Semarang juga memiliki beberapa tempat perawatan salah 

satunya yaitu Ella Skin Care yang tergolong skin care baru di semarang, 

namun konsumen di Ella Skin Care juga tergolong cukup banyak.  

Ella Skin Care menawarkan perawatan wajah saja, harga yang 

ditawarkan juga cukup ekonomis. Perawatan di Ella skin care juga 

menggunakan teknologi modern, namun untuk pengambilan komedo dan 

jerawat masih menggunakan cara manual karena menurut mereka cara 

seperti itu lebih efektif dan hasilnya akan lebih bersih, selain itu durasi 

untuk massage disini tergolong cukup lama sekitar 15 menit yang 

menjadikan konsumen lebih rileks saat melakukan perawatan. Dengan 

banyaknya skin care yang ada Erha Clinic juga tidak kalah bersaing dengan 

skin care lain karena Erha clinic sudah memiliki banyak cabang di 

Indonesia, di semarang sendiri lokasi Erha Clinic berada di pusat kota 

karena konsumen akan lebih cepat mengenalinya.Erha Clinic mengusung 

konsep personalized therapy, yang artinya tim dokter melakukan 

pendekatan dan pendampingan kepada pasien sesuai kebutuhan kulitnya. 

Selain itu Erha Clinic memberikan suasana nyaman yang dilengkapi oleh 

perangkat medis yang sudah terstadarisasi, untuk tindakan medis Erha Skin 

Care mematok harga yang cukup tinggi bila dibandingkan oleh skin care 

lain, karena disini konsumen akan lebih sering ditangani dokter secara 

langsung. London Beuaty Center cukup terkenal di Semarang, karena skin 

care ini sudah lama membuka cabang di Semarang. Perawatan di London 

Beauty Center ini tergolong cukup ekonomis, mereka juga menggunakan 
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bahan organik untuk perawatannya, tata letak tempat perawatan di London 

Beauty Center cukup nyaman, bedanya London Beauty Center tidak 

menyediakan layanan untuk perawatan rambut dan tubuh misalnya 

creambath dan SPA. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memutuskan melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Faktor Konsumen Pria Dalam Membeli 

Jasa Perawatan Kulit Wajah di Larissa Aestehetic Center Semarang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penampilan yang bersih dan terawat akan mendapatkan respek dari 

lingkungannya dan tentu saja untuk menarik perhatian wanita, selain itu 

tuntutan pekerjaan juga dapat berpengaruh untuk menunjang penampilan 

agar terlihat lebih menarik. Sehubungan dengan perilaku konsumen sebagai 

kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa,termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

a. Faktor -faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen pria untuk 

membeli jasa perawatan kulit wajah di Larissa Aesthetic Center 

Semarang ?  

b. Faktor apa yang paling dominan konsumen pria membeli jasa 

perawatan wajah di Larissa Aesthetic Center Semarang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi konsumen pria membeli 

jasa perawatan kulit wajah di Larissa Aesthetic Center Semarang. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi 

konsumen pria dalam membeli jasa perawatan wajah di Larissa 

Aesthetic Center Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian diharapkan nantinya akan memberikan manfaat, 

dalam hal ini manfaat penelitian bagi : 

a. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui seberapa sering pria membeli jasa perawatan wajah 

di Larissa Aesthetic Center di Semarang. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai bahan evaluasi bahwa konsumen pria juga membutuhkan 

perawatan kulit wajah.  

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terutama di bidang pemasaran tentang 

perilaku konsumen pria dalam membeli jasa perawatan wajah 




