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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tentang faktor- faktor yang mempengaruhi 

konsumen pria dalam membeli jasa perawatan wajah di Larissa Aesthetic 

Center Semarang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian mengenai tanggapan responden menunjukkan bahwa 

sebagian besar menyatakan setuju. Artinya bahwa sebagian besar 

responden memiliki persepsi bahwa pria juga membutuhkan perawatan 

wajah guna untuk menunjang penampilan mereka, maka mereka 

memutuskan untuk membeli jasa perawatan wajah di Larissa Aesthetic 

Center Semarang. 

b. Hasil pengujian analisis faktor diperoleh 6 (enam) faktor yang 

diidentifikasi dapat mempengaruhi konsumen pria dalam membeli jasa 

perawatan wajah di Larissa Aesthetic Center Semarang, yaitu : 

1. Faktor pertama adalah faktor dokter ahli dan promosi harga  dengan 

presentase varians 29,404% dari nilai eigenvalues sebesar 6,175. 

2. Faktor kedua adalah faktor kemudahan akses dengan presentase 

varians 14,232% dari nilai eigenvalues sebesar 2,989. 

3. Faktor ketiga adalah faktor kualitas pelayanan dengan presentase 

varians 11,312% dari nilai eigenvalues 2,375. 
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4. Faktor ke-empat adalah Faktor keanggotaan Larissa Aesthetic 

Center dengan presentase 6,225% dari nilai eigenvalues 1,307. 

5. Faktor kelima adalah faktor kualitas dan Lahan parkir dengan 

presentase 5,400% dari nilai eigenvalues 1,134. 

6. Faktor ke-enam adalah faktor pelayanan dan testimony konsumen 

dengan presentase 4,953% dari nilai eigenvalues 1,040. 

c. Hasil pengujian diperoleh nilai KMO (Kaiser Meyer-Oikin) sebesar 

0,742, artinya instrumen pertanyaan yang digunakan dalam mengetahui 

faktor- faktor yang mempengaruhi konsumen pria dalam membeli jasa 

perawatan wajah valid dan sah digunakan dalam penelitian ini. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini adalah beberapa saran 

yang dapat diberikan: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan manjemen 

Larissa Aesthetic Center Semarang dalam meningkatkan kualitas dokter 

spesialis dan beauty therapis dalam segi pengetahuan tentang 

kecantikan modern dengan meyakinkan konsumen untuk membeli jasa 

perawatan dan produk pendukung sesuai dengan saran yang diberikan 

dokter. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan manajemen 

Larissa Aesthetic Center Semarang dalam mempermudah akses dalam 

segi pembayaran, berinovasi untuk menciptakan kemasan produk yang 
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lebih unik dan menarik sehingga konsumen tidak bosan dengan 

kemasan yang biasa dijumpai di tempat skin care lainnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan Larissa Aesthetic Center Semarang 

dapat mengembangkan teknologi untuk perawatan agar konsumen 

merasa aman dan percaya bahwa mereka tidak salah memilih tempat 

perawatan wajah.. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Larissa Aesthetic 

Center agar meningkatkan mutu dalam menjalin hubungan dengan 

konsumen dengan menyedikan member card yang inovatif sehingga 

dapat membedakan mutu dengan pesaing. 

e. Hail penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Larissa Aesthetic 

Center Semarang dalam memperluas lahan parkir, agar memudahkan 

konsumen untuk mengamankan kendaraan mereka dan tidak 

menganggu lalu lintas di jalan. 

f. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan Larissa Aesthetic 

Center Semarang agar meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga 

tidak mengecewakan konsumen yang akan membeli jasa perawatan 

wajah. 

 

 




