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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada LARESS 

COSMETICS adalah: 

a. Faktor Sudah Langganan dengan prosentase varians sebesar 

24,136% yang terdiri dari 7 variabel pembentuk yaitu: 

1) X5: Sudah langganan (0.848) 

2) X9: Pelayanan baik (0.750) 

3) X4: Selalu ready stock (0.748) 

4) X3: Jenis produk lengkap (0.657) 

5) X1: Harga terjangkau (0.575) 

6) X6: Kualitas kosmetik bagus (0.412) 

7) X8: Lokasi strategis (0.402) 

b. Faktor Display Toko Menarik dengan prosentase varians sebesar 

12,832% yang terdiri dari 2 variabel pembentuk yaitu: 

1) X2 : Display toko menarik (0.809) 

2) X7: Harga sesuai kualitas (0.542) 

c. Faktor Pilihan Merek Lengkap dengan prosentase varians sebesar 

11,928% yang terdiri dari 2 variabel pembentuk yaitu: 
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1)  X13: Pilihan merek lengkap (0.823) 

2)  X12: Pengaruh teman/keluarga (0.674) 

d. Faktor Keramahan SPG dengan prosentase varians sebesar 11,855% 

yang terdiri dari 2 variabel yaitu: 

1) X10: SPG ramah (0.743) 

2) X11: Karyawan sopan (0.649) 

 

5.2. SARAN 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini : 

1. Karena faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam 

membeli di LARESS COSMETICS adalah sudah langganan, maka 

sebaiknya pihak LARESS COSMETICS dapat mempertahankan hal 

ini misalnya semakin menarik langganan dengan mengeluarkan kartu 

member dan adanya fasilitas khusus seperti diskon untuk semakin 

meningkatkan jumlah langganannya dikemudian hari. Selain itu juga 

perlu untuk mempertahankan display toko yang menarik, misalnya 

beberapa bulan sekali dilakukan pergantian display supaya kosnumen 

tidak bosan. Merek yang lengkap juga harus dipertahankan dan 

keramahan SPG misalnya dengan memberikan training SPG secara 

berkala. 

2. Pada penelitian mendatang dengan topik serupa dapat dilakukan 

penelitian dengan membedakan merek kosmetik atau perbandingan 

beberapa toko kosmetik. 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

Sehubungan dengan penelitian saya tentang “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN PADA TOKO 

“LARESS COSMETICS”, SEMARANG”, saya memohon kesediaan Anda 

sekalian untuk mengisi kuesioner di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Screening Quest: 

Sudah berapa kali Anda membeli di toko ini?  ........kali 

 

I. Identitas Responden: 

1. Nama  : 

2. Alamat  : 

3. Pekerjaan : 
a. Swasta (Karyawan) 
b. Wiraswasta 
c. PNS 
d. Ibu rumah tangga 
e. Lainnya, sebutkan  ................ 

4. Umur  : 
a. < 30 tahun 
b. 30-40 tahun 
c. > 40 tahun 

5. Status : 
a. Menikah 
b. Belum menikah 

6. Jumlah putra/putri: ...... orang 

 

II. Demografi Responden: 

1. Penghasilan / bulan : 
 a. < Rp 1.000.000 
 b. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 
 c. >Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 
 d. > 5.000.000 
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2. Rata-rata pengeluaran / bulan :  Rp ...................... 
a. Rp 500.000 – Rp 1.000.000 
b. >Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 
c. >Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000 
d. > Rp 3.000.000 

 
3. Rata-rata pengeluaran per bulan untuk membeli kosmetik:  
 a. Rp < 200.000 
 b. Rp 200.000 – Rp 500.000 
 c. >Rp  500.000 – Rp 1.000.000 
 d. > Rp 1.000.000 
 
4. Jenis kosmetik yang sering Anda beli di tempat ini:   
 a. Lipstik 
 b. Bedak 
 c. Eyeshadow 
 d. Foundation  
 e. Eyeliner 
 f. Maskara 
 g. Blush on 
 h. Lainnya............ 
 
5. Merek kosmetik apa yang sering Anda beli di tempat ini:  
 a. La Tulipe 
 b. Sariayu 
 c. Caring Colours 
 d. LT Pro 
 e. Olay 
 f. Melanox 
 g. Viodi 
 h. Ranee 
 i. Ratu Ayu 
 j. Mustika Ratu 
 k. Satto  
 l. Esene  
 m. Revlon 
 n. Rivera 
 o. Fanbo 
 p. Pond’s 
 q. Inez 
 r. Pure Glow 
 s. Nivea 
 t. Shinzui 
 u. Purbasari 
 v. Lainnya............... 
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6. Setiap hari Anda memakai make up standar (bedak dan lipstik): 

      a. Ya  

      b. Kadang-kadang 

      c. Tidak 

 

7. Setiap hari Anda memakai make up lengkap (bedak, lipstik, eyeliner, 

dll): 

      a. Ya  

      b. Kadang-kadang 

      c. Tidak 

 

8. Selama ini Anda termasuk yang berpindah-pindah merek kosmetik atau 

tidak? 

 a. Ya, alasannya ....................................... 

 b. Tidak, alasannya ................................... 

 

9. Dalam setahun terakhir berapa merek kosmetik yang Anda gunakan? 

Sebutkan! 

 ...................................................................................................................

...................................................... 

 

10.  Anda menggunakan kosmetik untuk keperluan sendiri atau dijual 

kembali?  

 a. Keperluan sendiri (dipakai sendiri) 

 b. Dijual kembali 

 

11. Sebutkan tempat/toko lain untuk membeli kosmetik: 

 a. ................................................... 

 b. ................................................... 

 c. .................................................... 

 d. .................................................... 
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III. Persepsi terhadap Atribut Toko 

Isilah daftar pertanyaan yang terlampir ini dengan cara memilih salah satu 

jawaban yang saudara anggap benar dengan memberikan tanda (V) pada jawaban 

yang telah tersedia.  

Saya Membeli kosmetik di LARESS COSMETICS karena: 

No. Pertanyaan Jawaban 

  SS S N TS STS 
1. Saya membeli kosmetik di LARESS 

COSMETICS karena harga terjangkau 
     

2. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena display toko 
menarik 

     

3. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena jenis produk 
lengkap 

     

4. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena selalu ready stock 

     

5. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena sudah langganan 

     

6. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena kualitas kosmetik 
bagus 

     

7. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena harga sesuai 
kualitas 

     

8. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena lokasi strategis 

     

9. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena pelayanan baik 

     

10. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena SPG ramah 

     

11. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena karyawan sopan 

     

12. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena pengaruh 
teman/keluarga 

     

13. Saya membeli kosmetik di LARESS 
COSMETICS karena pilihan merek 
lengkap 

     

 
 
 

TERIMA KASIH !!! 
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