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BAB II 

GAMBARAN UMUM ELLA SKINCARE 

 

2.1 Sejarah Perkembangan Ella Skincare 

Ella Skincare didirikan pada 9 Mei 2008 oleh dr Elia Gunawan, ditandai dengan 

dibukanya Ella Skincare pertama yang berada di Kota Solo Jawa Tengah. Ella skincare 

adalah klinik kecantikan kulit yang memadukan bahan terbaik dari alam dan medis. 

Dengan bantuan teknologi yang canggih, ella skincare memastikan semua bahan 

terbaik dari alam dapat meresap ke dalam kulit secara sempurna dan memberikan hasil 

yang optimal. Beberapa perawatan Ella Skincare menggunakan bunga asli, bukan 

hanya ekstrak untuk benar-benaar memberikan hasil yang terbaik. 

Di bawah supervisi dokter dan bantuan tenaga profesional yang berkomitmen 

untuk memberikan yang terbaik (Commited to excellence), Ella Skin Care akan 

memberikan solusi yang tepat bagi setiap permasalahan jenis kulit. Seluruh pekerja 

Ella skincare juga berkomitmen untuk melayani dari hati (Service from the heart), 

sehingga Ella Skincare memastikan anda mendapatkan pelayanan yang ramah dan 

memuaskan. 

Ella Skincare sangat mengutamakan sterilitas dalam setiap perawatannya, 

konsumen dapat menanyakan kepada staff Ella tentang program sterilitas perawatan 

sehingga konsumen akan merasa aman ketika melakukan perawatan di Ella Skincare.  
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Ella skincare yang pertama terletak di tengah kota Surakarta, yaitu di jalan Dr. 

Soepomo nomor 77. Saat ini Ella Skincare telah memiliki cabang yang tersebar di 

beberapa daerah antara lain yaitu di Sragen, Solo, Semarang, Sukoharjo, Klaten, 

Wonogiri, Magelang, Madiun, Tangerang dan Cabang barunya yang berada di Kudus, 

Hal ini membuktikan bahwa peminat Ella Skincare sudah cukup banyak. 

2.2 Visi dan Misi 

Suatu organisasi bisnis dalam mecapai tujuan dan targetnya harus memiliki visi dan 

misi. Agar mendapatkan visi dan misi yang baik, perusahaan harus mengacu pada apa 

yang menjadi tujuan utama perusahaan baik dalam jangka waktu panjang maupun 

jangka pendek. Kegunaan dari visi dan misi sendiri adalah untuk membantu perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut agar setiap kegiatan 

operasional yang dijalankan oleh sumberdaya yang dimilikinya dapat berjalan dengan 

baik dan maksimal. 

2.2.1 Visi 

-  Touching People Lives Through Skin Care 

- Kami memahami bahwa setiap pengalaman pribadi, nbaik atau buruk dapat 

meninggalkan kesan mendalam bagi tamu kami, karena itu kami ingin 

meninggalkan kesan yang baik. 
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2.2.2 Misi 

Ella Skincare adalah klinik kecantikan berbasis teknologi yang melayani dari hati. 

Kami bekerja dalam 12 nilai budaya kami untuk meyakinkan Anda mencapai hasil 

yang Anda inginkan. 

2.3 Logo Ella Skincare 

Logo adalah sebuah lambang atau simbol khusus yang digunakan untuk mewakili suatu 

perusahaan atau organisasi. Logo berfungsi sebagai identitas sebuah perusahaan di 

mata konsumen dan yang menjadi pembeda dengan perusahaan lain. Maka dari itu, 

logo harus unik dan berbeda. 

Gambar 2.1 

Logo Ella Skincare 

 

Sumber : www.ellaskincare.com 

 

http://www.ellaskincare.com/
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2.4 Struktur Organisasi dan Job deskription 

Sebuah Organisasi diperlukan adanya struktur organisai agar ada kejelasan mengenai 

batasan dan ruang lingkup pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan guna 

menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Pembagian pekerjaan 

dapat dilakukan melalui departemen terbesar sampai pada unit-unit terkecil dengan 

jobdes masing-masing pekerjaan yang jelas. Pembagian kerja merupakan kunci dari 

penyelenggaraan kerja dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditentukan. 

Gambar 2.2 

Struktur Organisasi Ella Skincare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tugas dan tanggung jawab setiap bagian yang ada, adalah sebagai berikut : 

Manager 

HRD 

Apoteker Dokter 

Supervisor 

Customer 

Service 

Cleaning 

Service 
Satpam Terapis 
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1. Manager  

Mengatur dan mengawasi secara keseluruhan kegiatan operasional yang ada di Ella 

Skincare. 

2. HRD 

 Melakukan rekrutmen karyawan 

 Mengawasi dan memberikan arahan kepada karyawan 

3. Supervisor 

 Melakukan pengawasan pada saat treatmen 

 Menangani komplain pelanggan 

4. Dokter 

 Melayani para konsumen yang akan berkonsultasi 

 Melakukan visitasi dengan cara mengunjungi ruang tindakan 

 Membantu konsumen dengan memberikan saran dalam memecahkan 

permasalahan kulit atau rambut yang sedang dihadapi konsumen. 

5. Apoteker 

 Melayani para konsumen yang akan mengambil produk 

 Menjelaskan produk ke konsumen 

 Meracik oba sesuai resep yang sudah dianjurkan 
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6. Terapis 

 Melayani pelanggan yang sedang melakukan treatmen 

 Merawat dan melakukan treatmen kepada pelanggan 

7. Customer Service 

 Melayani pelanggan dalam melakukan regristrasi  

 Melayani pembuatan member card 

 Melayani konsumen yang datang dengan memberikan informasi mengenai jasa 

perawatan kulit, rambut yang dibutuhkan oelh konsumen 

 Melayani semua pembayaran dan juga menginformasikan produk Ella Skincare 

kepada pelanggan 

8. Cleaning Service 

 Membersihkan semua ruangan yang ada di klinik kecantikan Ella Skincare 

 Menjaga kebersihan ruangan 

 Melakukan checklist kebersihan  

9. Satpam 

 Membantu konsumen dalam mebuka dan menutup pintu gerai Ella Skincare 

 Membantu konsumen dalam mengambil nomer antrian 

 Menjaga keamanan dan ketertiban klinik kecantikan 
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2.5 Gambaran Umum Produk Ella Skincare 

Adapun produk-produk yang ditawarkan di Ella Skincare yaitu : 

1. Face Product 

 Cleanser GreenTea 

Facial gel cleanser dengan kandunagn ekstrak greentea sebagai natioksidan 

untuk mencegah penuaan pada kulit. 

 Cleanser Normal Skin 

Facial gel cleanser dengan vitamin untuk membantu menjaga kulit tetap segar, 

halus dan lembut. 

 Toner Tea Tree 

Toner dengan tea tree oil untuk menyegarkan kulit wajah, mengontrol kadar 

minyak pada kulit wajah dan mmebantu merawat kulit yang mudah berjerawat. 

 Toner Whitening 

Toner dengan kandungan Vitamin A dan C untuk mencerahkan kulit. 

 Milk Cleanser 

Facial milk cleanser sebagai pembersih wajah dan sisa make-up dari kotoran 

yang menempel pada kulit, sehingga kulit menjadi lebih bersih, halus, dan 

lembut. 

 Day Cream SPF 30 
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Ella Daisy Glowing White UV Protector merupakan perpaduan anatraa Extract 

Daisy yang memutihkan dan UV Protector membantu melindungi kulit dari 

sinar matahari. 

 Whitening Concentrate Spot Corrector 

Ella Whitening Concentrate Spot Corrector digunakan untuk membantu 

menyamarakan noda hitam yang membandel pada kulit muka dan membantu 

kulit tampak putih bersinar sepanjang hari. 

 Loose Powder 

Loose Powder lembut yang aman bagi semua jenis kulit. Membantu utnuk 

menyempurnakan Make Up pada wajah. Hadir dalam 3 varian ; Natural, Beigi 

dan Ivory. 

 Serum Anti Aging 

Serum eksklusif dengan kandungan peptide dan hyaluronic acid, efektif untuk 

mencegah timbulnya kerut seklaigus memudarkan kerut yang ada. 

2. Body Product 

 Body Whitening SPF 20 Mango Lassy 

Body lotion dengan sensasi aroma Mango Lassy yang segar. Mengandung Vit 

E dan Olive Oil untuk menutrisi kulit agar tetap lembut dan lembab. UV 

Protectornya membantu melindungi kulit dari efek negatif paparan sinar 

matahari. 

 Goat’s Milk Body Lotion 
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Untuk kulit lebih halus, lembab dan cerah berkilau. Lihat hasilnya dalam 2 

minggu. 

 Florence Body Mist Cologne 

Keharuman segaruntuk menemani aktifitas anda sepanjang hari. 

 Body Butter Silky White  

Believe Silky White mencerahkan kulit dengan extract Bunga Daisy dan buah-

buahan. Butiran vitamin E-nya langsung meresap ke dalam kulitmu untuk 

memberimu kelembaban sempurna sepanjang hari. Parfum lembutnya 

memberimu keanggunan yang menggoda setiap hari. 

 Olive oil Body Scrub 

Scrub lembut yang membantu membersihkan kulit dari kotoran, membuat kulit 

tetap halus dan lembut, menjaga kulit tetap lembab dan terawat dengan baik. 

 Shower Scrub Satinique Mint 

Sabun mandi dengan scrub untuk membantu membersihkan minyak dan 

kotoran yang menempel pada kulit. Diperkaya dengan vitamin E untuk menjaga 

kulit tetap lembab. 

 Parfum 

Aneka pilihan parfum dengan wangi yang eksklusif dan tahan lama. Hadir 

dalam varian ; Party Girl, Dancing Queen, Lady, Hope, Fairy Tale, Precious, 

Estella, Anastasia, Belle, dan Rosy Rouge. 

 Body Wash Lightening 
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Body wash Lightening membantu membersihkan kulit dan kulit menjadi lebih 

segar. Moisturizer membantu menjaga kulit tetap lemabab. Serta mengandung 

AHA untuk membuang sel kulit mati sehingga kulit tetap cerah bercahaya 

seperti kilau mutiara. 

 Lipcream 

Lip cream dengan kandungan Vit. E dan coocnut oil yang melembabkan. 

Hasilnya matte, ringan di bibir dan tahan lama. Bibir tetap lembab terawat. 

Terdapat beberapa varian warna; Nude, Teracota, Velvety, Latte, dan Infinity. 

2.6 Gambaran Umum Perawatan di Ella Skincare 

Ella skincare ini memiliki beragam jenis treatment yang antara lain yaitu : 

1. Acne Treatment 

 Mesocell Acne  

Mengeringkan jerawat, jerawat mudah kering dan tidak tumbuh lagi. 

 Mesocell Wrinkle 

Merangsang produksi collagen dan elastis pada kulit. Memperbaiki 

kelembapan kulit. 

2. Aesthetic Medic 

 Mesoscalp 
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Teknik Mesoterapi untuk memasukkan biotin (Provit B5) kedalam kulit kepala. 

Membantu pertumbuhan rambut yang menipis dengan efektif. 

 Stem Cell For Scalp 

Sel induk yang diinjeksi ke kulit kepala, sangat efektif untuk membantu 

pertumbuhan rambut yang menipis /botak ataupun rontok pasca melahirkan. 

3. Body Treatment 

 Vitamin C Treatment 

Terapi antioksidan yang kan mencerahkan kulit, sekaligus mencegah 

terbentuknya radikal bebas. 

 Pearl Soft Peeling 

Peremajaan dengan mutiara untuk leher/daeraj lipatan seperti ketiak, lutut, dan 

siku. Mencerahkan dan memudarkan noda hitam. 

 Golden Peeling  

Peremajaan untuk kulit tangan dan kaki. Mencerahkan memudarkan noda hitam 

dan melembapkan. Kulit lebih cerah dan berkilau. 

 Facial Punggung 

Facial untuk membersihkan jerawat dipunggung dan di leher. 

4. Brightening Treatment 

 TDL Brightening C 
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Mencerahkan kulit dan memudarkan flek hitam dan bekas jerawat dengan 

vitamin C. 

 TDL Translucent White 

Memutihkan kulit dengan viatmin C dan Gluthatione. 

 Mesocell Glow 

Mencerahkan kulit wajah dan memberi kilau sehat pada kulit. 

 Korean Bright Toning 

Treatment yang berfungsi untuk menghaluskan tekstur kulit wajah, 

mengenyalkan dan membuat wajah menjadi cerah bersinar. 

 Mesocell Snow White  

Mencerahkan kulit wajah dan memudarkan pigmentasi. 

5. Ella Whitening Enzymatic Peeling 

 Enzymatic Pumpkin Peel 

Peeling yang berfungsi untuk meremajakan kulit dengan fermentasi buah labu 

kuning yang kaya anti oksidan. 

 Whitening Acne Peel 

Teknik pencerahan dan menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Untuk kulit 

berjerawat. Efektif juga untuk mengeringkan jerawat besar. 

 Enzymatic Grape Peel 

Teknik peremajaan dan pencerahan kulit dengan enzymatic peel dari fermentasi 

buah anggur. 
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 Whitening Green Tea 

Teknik peremajaan dan pencerahan kulit dengan teh hiaju dan kolagen. Kulit 

lebih kenyal, lembab, dan cerah. 

 Pigment Peel 

Teknik peremajaan yang sangat efektif untuk memudarkan flek dan bekas 

jerawat hitam. 

6. Laser Treatment 

 Pigment Removal Laser  

Laser Q-Switch NdYag degan panjang gelombang 1064nm, efektif untuk 

menghilangkan flek yang berada di lapisan dermis/melasma dermal (flek yang 

dalam). 

 Pore Reducer Laser  

Laser yag efektif untuk mengecilkan pori-pori dan mengurangi produksi 

minyak. Kulit lebih halus, pori-pori mengecil dan tidak berminyak lagi. 

 Optima Rejuve 

Treatment 3 in 1 yang berfungsi untuk merangsang regenerasi kolagen, 

mengenyalkan kulit dan mengurangi minyak berlebih di wajah. 

7. Phototherapy  

 Skin Rejuvination  
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Perawatan kulit dengan IPL dengan panjang geombang 560-1200nm untuk 

megecilkan pori dan mencegah kulit yang kendur. Kulit lebih segar, kencang, 

dan bercahaya. 

 Pigment Remival 

Perawatan kulit dengan IPL panjang gelombang untuk menghilangkan noda 

hitam. 

 Vascular Removal 

Perawatan kulit dengan IPL panjang gelombang 430-1200nm untuk pembuluh 

darah. 

 Acne Phototherapy 

Perawatan kulit dengan IPL panjang gelombang 430-1200nm yang efektif 

membunuh P.acnes sehingga mencegah timbulnya jerawat dan mengeringkan 

jerawat yang sudah ada. 

 Hair Removal 

Perawatan dengan IPL panajng gelombang 690-1200nm untuk menghilangkan 

bulu/rambut dibagian yang tidak diinginkan. 

 Breast Treatment 

Pengencangan payudara dengan IPL panjang gelombang 750-1200nm. 

8. Rejuvinating Treatment 

 Iontophoresis Vitamin C 
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Viatmin C dalam bentuk ion-ion negatif yang dimasukkan ke dalam kulit 

dengan iontophoresis. Menghilangkan warna kemerahan pada bekas jerawat 

dan bekas cacar dengan sangat efektif. 

 Whitening Phoresis 

Pencerahan wajah dengan ekstrak mulberry. Efektif untuk mencerahkan kulit 

yang sensitif. 

 Lightening Phoresis Treatment 

Perawatan kulit dengan viatmin C dan fruit acid yang lembut tapi efektif untuk 

mencerahkan kulit. Kulit lebih cerah dan bersih. 

 Fractional RF 

Fractional Radio Frequency adalah perawatan untuk mengencangkan kulit 

kendur dan memudarkan kerut halus. 

 Micro Peel 

Teknik meremajakan kulit dengan mikrodermabrasi, kemudian dipadukan 

dengan growth factor untuk membantu memudarkan bekas jerawat dan kerut 

halus juga merupakan pilihan yang tepat untuk regenerasi kulit. 

 Rejuvinating Ultrasound 

Perawatan pengencangan kulit dengan teknologi ultrasound yang sangat efektif 

untuk mengangkat kulit yang kendur, kulit lebih tirus (V-Shape) dan kencang. 

Efektif untuk area pipi, kelopak mata, dahi, double chin dan leher. 

 Optima Rejuve 
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Perpaduan anatar Laser Rejuve, IPL Skin Rejuve dan Oxy Rejuve yang sangat 

efektif untuk merangsang pembentukan kolagen dan fibrablas pada kulit. Kulit 

lebih muda, kenyal dan pori-pori mengecil. 

 Mesocell Youth Elixir 

Mengenyalkan kulit, memudakan kulit, pori-pori mengecil, memudarkan kulit 

pada level seluler. 

 Mesocell Lifting  

Memudarkan kerut halus pada kulit dan mengangkat kulit yang kendur atau 

sagging. 

 Mesocell Nutrition 

Memberikan nutrisi pada kulit yang lelah dan kusam. Sangat efektif jika 

dipadukan dengan Meso Glow, kulit lebih segar, cerah, dan berkilau. 

9. Scar Treatment 

 Stem Cell Therapy 

Perawatan dengan Platelet Rich Plasma yang kaya akan Stem Cell untuk 

mengkontruksi ulang struktur kulit dengan scar bekas jerawat dan cacar air, 

kerut dan pigmentasi. Kulit lebih halus dan kencang. 

 Scar 

Perawatan yang merangsang pertumbuhan kulit untuk meminimalisir bekas 

jerawat dan cacar air. 

 Renew Peel 
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Teknik meremajakan kulit dengan mikrodermabrasi, kemudian dipadukan 

dengan growth factor untuk membantu memudarkan bekas jerawat dan kerut 

halus, juga merupakan pilihan yang teapat untuk regenerasi kulit. 

 Mesocell Scar 

Memperbaiki acne scar, keriput, dan strecth mark dengan cara memadatkan 

struktur Extra Celuler Matrik, sangat efektif jika dipadukan dengan Stem Cell 

Therapy (PRP). Harga Rp 70.000,- per cc 

 Mesocell Growth Factor 

Meso dengan kandungan EGF (Epidermis Growth Factor) dan FGF (fibroblast 

Growth Factor) untuk merangsang pembentukan epidermis dan fibroblas baru 

di daerah scar (bopeng). Harga Rp 100.000,- per cc. 

 Korean  Rejuvination  

Metode perawatan yang berfungsi untuk meremajakan kulit wajah dengan 

merangsang pembentukan kolagen dan mikroneedle. Dengan kombinasi 

aplikasi plasma dari darah kita sendiri. Wajah akan tampak lebih muda, segar, 

kerut halus memudar dan lebih kenyal. 

10. Signature Facial 

 Facial Chamomile 

Facial yang berfungsi untuk mengecilkan pori-pori. 

 Facial Lightening Orange 

Facial yang berfungsi untuk mencerahkan. 



70 
 

 
 

 Facial Essential Tea Tree  

Facial yang berfungsi untuk menghilangkan jerawat. 

 Facial Glowing Pearl 

Facial yang berfungsi untuk mencerahkan dan kulit berkilau. 

 Facial Moisturizing Aloe Vera 

Facial yang berfungsi untuk melembabkan kulit. 

 Facial Chocolate 

Facial yang berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. 

 Facial Coffee 

Facial yang berfungsi sebagi anti aging dan mencerahkan. 

 Facial Balck Charcoal 

Facial yang berfungsi untuk mengurangi kadar minyak. 

 Facial Yoghurt 

Facial yang berfungsi untuk meremajakan dan mencerahkan. 

 Facial Peach 

Facial yang berfungsi untuk mencerahkan. 

 Facial  Tomato Vit C 

Facial yang berfungsi untuk menutrisi kulit dnegan vitamin C dan 

mencerahkan. 

11. Speciality Treatment 

 Purifying Detoxifying Treatment 
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Terapi untuk membersihkan kulit lebih dalam dari sisa make up, polusi udara, 

sisa metabolisme kulit, sekaligus mencerahkan dan melembabkan. Kulit lebih 

kenyal, cerah dan lembab. 

 Face Accupressure 

Pemijatan pada titik-titik meridian wajah untuk pengencangan kulit wajah dan 

relaksasi. 

 Bright Eye Treatment 

Perawatan untuk pencerahan kelopak bawah mata yang gelap (dark circle). 

 Tightening Eye Treatment 

Perawatan untuk mengencangkan kelopak mata dengan Radio Frequency. 

Memudarkan kerut halus sekitar mata. 

12. Transdermal Light Treatment 

 TDL Firming Whitening  

Mencerahkan kulit dan memudarkan kerut halus. 

2.7 Gambaran Identitas Responden 

Identitas responden disajikan untuk mengetahui keadaan atau latar belakang responden 

sebagai sampel. Identitas responden diuraikan melalui pengelompokan berdasarkan 

jenis kelamin, umur, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan sudah berapa lama 

menggunakan Ella Skincare. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang. 
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Responden merupakan masyarkat yang berusia lebih dari 17 tahun dan yang pernah 

menggunakan Ella Skincare. 

 Adapun pengisian kuisioner penelitian dilakukan secara langsung saat bertemu 

dengan responden. Berdasarkan data yang telah diisi oleh reponden, diperoleh kondisi 

responden tentang jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendapatan per bulan adalah 

sebagai berikut : 

2.6.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah bentuk fisik yang membedakan antara laki – laki  dengan 

perempuan. Dalam pengumpulan data responden, jenis kelamin responden bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang 

menjawab pertanyaan penelitian. Dari penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 98 orang (98%) 

sementara responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2 orang. Dari data tersebut 

terlihat jumlah responden perempuan lebih banyak, karena Ella Skincare merupakan 

klinik kecantikan yang sasaran utamanya merupakan perempuan.  

2.6.2 Responden Berdasarkan Usia 

 Usia dapat mengukur tingkat pemikiran seseorang mulai dari remaja sampai 

orang tua, maka hal ini memungkinkan responden bervariasi dalam hal usia. Usia 

responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah responden yang minimal sudah 

berusia 17 tahun. Berikut data mengenai jumlah responden dilihat dari usia responden: 
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Tabel 2. 1 

Usia Responden 

No Umur Frekuensi  Persentase (%) 

1 >17-20 17 orang 17 

2 ≥21-30 80 orang 80 

3 ≥31-40 1 orang 1 

4 ≥41-50 - - 

5 ≥51-60 2 orang 2 

 Jumlah 100 orang 100 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

memutuskan menggunakan Ella Skincare paling banyak berada pada golongan umur 

>21 – 30 tahun, yaitu sebesar 80%.  

2.6.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan adalah sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia yang 

menghasilkan suatu imbalan bisa berupa uang ataupun Iainnya. Dengan mengetahui 

jenis pekerjaan responden akan diperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial dan 

ekonomi responden. Berikut data mengenai jumlah responden dilihat dari jenis 

pekerjaan  responden: 
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Tabel 2. 2 

Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

1 Pelajar/Mahasiswa 74 orang 74 

2 Pegawai/Karyawan 15 orang 15 

3 Wiraswasta 9 orang 9 

4 Ibu Rumah Tangga 2 orang 2 

 Jumlah 100 orang 100 

   Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel 2.2 maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

merupakan mahasiswa/pelajar yakni 74 responden (74%). Responden dengan 

pekerjaan pegawai / karyawan sebanyak 15 orang (15%), responden dengan pekerjaan 

wiraswasta yakni 9 orang (9%) , dan responden sebagai ibu rumah tangga sebesar 2 

orang (2%) .  

2.6.4 Responden Berdasarkan Pendapatan 

 Pendapatan adalah imbalan yang didapatkan oleh seseorang karena melakukan 

suatu pekerjaan tertentu. Pendapatan per bulan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah penghasilan yang didapat oleh responden baik mereka mendapatkan uang dari 

hasil bekerja maupun masih dari pemberian orangtua. Besarnya pendapatan yang 

diperoleh responden akan berpengaruh pada daya belinya, dan daya beli juga akan 

mampu mempengaruhi responden untuk menentukan pilihannya dalam melakukan 

suatu pembelian. Berikut adalah jumlah responden yang menjadi pelanggan Ella 

Skincare berdasarkan jumlah pendapatan sebagai berikut : 
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Tabel 2. 3 

Pendapatan Responden 

No Pendapatan Frekuensi  Persentase (%) 

1 < Rp500.000-Rp1.000.000  61 orang 61 

2 >Rp1.000.000-Rp2.000.000 25 orang 25 

3 >Rp2.000.000-Rp3.000.000 9 orang 9 

4 >Rp3.000.000-Rp4.000.000 3 orang 3 

5 >Rp4.000.000 2 orang 2 

 Jumlah 100 orang 100 

  Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel 2.3, diketahui bahwa sebagian besar responden yang 

menggunakan Ella Skincare adalah responden yang memiliki pendapatan antara  <Rp 

500.000 – Rp1.000.000 yaitu sebesar 61%. Sedangkan sebagian kecil responden adalah 

yang memiliki penghasilan  >Rp 4.000.000,00 yaitu sebesar 2%. 

2.6.5 Responden Berdasarkan Frekuensi Mengunjungi  Ella Skincare dalam 

Kurun Waktu 6 Bulan Terakhir 

Data mengenai frekuensi kunjungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa sering 

konsumen mengunjungi ella skincare untuk melakukan penggunaan jasa. Berikut data 

mengenai frekuensi kunjungan responden: 
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Tabel 2. 4 

Seberapa Sering Mengunjungi Ella Skincare dalam 6 Bulan Terakhir 

No Frekuensi Jumlah  Persentase (%) 

1 1 kali 19 orang 16 

2 2 kali 26 orang 28 

3 3 kali 23 orang 39 

4 4 kali 9 orang 8 

5 >4 kali 23 orang 7 

 Jumlah 100 orang 100 

        Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 Berdasarkan tabel 2.4, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

mengunjungi Ella Skincare sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan, yakni 

sebanyak 26 responden (26%).  

  


