
 
 

 
 
 

PENGARUH KOSMETIKA ANTI AGING WAJAH 

TERHADAP HASIL PERAWATAN KULIT WAJAH PADA 

IBU-IBU GURU SMK NEGERI KARANGANYAR 

KABUPATEN KARANGANYAR 

 
 

SKRIPSI 
 

Disajikan sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

  
 

 
Oleh: 

Nila Surya Atmaja 

5401404065 

 

 
 

JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 



 ii

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Teknologi jasa dan Produksi Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang, pada : 

Hari  :  Kamis 

Tanggal :  12 Maret 2009 

Ketua        Sekretaris 

 

 

Ir. Siti Fatonah,M.Kes                         Dra. Sri Endah W,M.Pd 
NIP. 131781326                NIP. 132058079 
 

                              Penguji 
 
 
 
 

Dra. Urip Wahyuningsih, M.Pd 
                                                                            NIP. 131948769 
 
Pembimbing I         Pembimbing II  

   

        

                             
Dra. Hj. Marwiyah, M.Pd                                  Dra. Erna Setyowati, M.Si 
NIP. 13404310                                                   NIP.131570062 
                                              

Mengetahui 

Dekan Fakultas Teknik 

 

 

Drs. Abdurrahman, M.Pd 
NIP. 13131476651 

 



 iii

 
PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  

 

 

       Semarang,    Maret 2009 

       Peneliti, 

 

 

       Nila Surya Atmaja 
       NIM. 5401404065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 

Motto :  
 

1. Kecantikan adalah hadiah pertama yang diberikan alam kepada wanita 

dan yang pertama pula yang diambilnya kembali.(Kusumadewi) 

2. “Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah 

SWT) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah SWT 

beserta orang-orang yang sabar”.(QS.Baqarah: 153). 

 

 
 
 
 

Persembahan : 
 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

♥ Bapak, dan Ibu yang senantiasa 

memberikan dorongan, do’a dan kasih 

sayang yang tiada henti-hentinya  

♥ Saudaraku : Mbak Norma, Adik Panji, 

Rephy, dan Pandu yang selalu memberi 

semangat dan motivasi. 

♥ Mas Setyo Hadi Utomo yang selalu ada 

dihatiku dan aku selalu ada di hatinya yang 

selalu memberi semangat dan motivasinya. 

♥ Teman-teman kelasku dan Mahasiswi  

angkatan 2004   

♥ Teman-teman kost Griya Agung 

♥ Almamaterku 

 

 

 



 v

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Skripsi dengan judul “Pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap 

hasil perawatan kulit wajah pada Ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Teknologi Jasa dan 

Produksi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai 

pihak, penyusunan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, ucapan 

terima kasih disampaikan kepada yang terhormat : 

1. Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang yang telah memberi 

ijin penelitian dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Ketua Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi 

ini.  

3. Dra. Hj. Marwiyah, M.Pd Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran dan 

perhatian dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan saran yang 

sangat berharga. 

4. Dra. Erna Setyowati, M.Si Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dan 

perhatian dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan saran yang 

sangat berharga. 

5. Seluruh Dosen yang mengajar di Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. 



 vi

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan dalam setiap karya manusia, 

demikian pula pada skripsi ini. Namun, Semoga skripsi ini memberikan manfaat 

bagi pembaca. Kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk 

perbaikan penulisan di masa yang akan datang.  

 

     Semarang,  Maret 2009 

 

    

    Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

ABSTRAK 

 

Nila Surya Atmaja. 2009. Pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil 
perawatan kulit wajah pada Ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar kabupaten 
Karanganyar, Skripsi. Jurusan Teknologi jasa dan Produksi, Fakultas teknik, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Hj. Marwiyah, M.Pd. 
Pembimbing II : Dra. Erna Setyowati, M.Si 
 
Kata kunci : Kosmetika anti aging wajah, Hasil perawatan kulit wajah, Ibu-ibu 
guru. 

Hidup selalu identik dengan bertambahan umur, seseorang akan menjadi 
lebih tua. Bertambahnya umur kondisi dan penampilan kulit manusia akan 
berubah. Perubahan pada struktur, mengurangi kekencangan, kehalusan, dan 
penurunan kemampuan fungsi kulit adalah fenomena yang menyertai penuaan 
pada kulit. Bertambahnya kekeringan dan kekasaran kulit sekaligus kehilangan 
kekencangan dan warna kulit yang merata juga tanda bertambahnya penuaan 
kulit. Semua wanita selalu menampilkan kulit dan menjadi cermin keadaan tubuh 
seseorang, wanita akan mengalami awal mula penuaan yang kahusnya berbeda-
beda setiap orang. Efek penuaan karena berbagai hal diantaranya yang paling 
sering adalah paparan sinar matahari yang berlebihan, polusi udara, stres, gaya 
hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak seimbang. Salah satu cara 
pencegahan penuaan dengan menggunakan kosmetika anti aging wajah dengan 
cara memperhatikan penggunaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh Penggunaan kosmetika anti aging wajah terhadap hasil 
perubahan dari perawatan kulit wajah. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah obsevasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah sejumlah 80 Sampel diambil dengan teknik purposive 
sample (pertimbangan). Sebagai sampel adalah 10 responden (Ibu-ibu guru 
SMK).Pengumpulan data dilakukan dengan metode Observasi, dokumentasi  dan  
wawancara sebagai pendukung. Analisis data dilakukan dengan uji wilcoxon. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hasil perubahan dari Perawatan 
kulit wajah pada ibu guru. Pada aspek kondisi kulit wajah diperoleh rata-rata 
sebelum penggunaan anti aging sebesar 1,4 dan sesudah menggunakan 
kosmetika diperoleh rata-rata skor sebesar 1,8 atau mengalami kenaikan sebesar 
28,57, pada aspek tekstur kulit wajah diperoleh rata-rata sebelum penggunaan 
anti aging sebesar 2,6 dan setelah menggunakan anti aging sebesar 3,7 atau 
mengalami peningkatan sebesar 42,31, pada kerutan kulit wajah diperoleh rata-
rata sebelum pemakaian kosmetika anti aging sebesar 2,7 dan setelah pemakaian 
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,3 atau mengalami kenaikan sebesar 22,22, dan 
pada aspek kelainan sebelum penggunaan anti aging sebesar 2,1 dan mengalami 
peningkatan sebesar 38,10 dengan rata-rata sebesar 2,9. Dari hasil perhitungan 
Uji wilcoxon diketahui dengan penggunaan kosmetika anti aging wajah 
berpengaruh terhadap perubahan tekstur, kerutan dan kelainan kulit wajah 
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menjadi lebih halus, kencang, kerutan berkurang dan menyamarkan kelainan 
kulit wajah seperti pigmentasi kulit. 
 Simpulan ada pengaruh penggunaan kosmetika anti aging wajah 
Terhadap hasil perubahan kulit wajah pada Ibu-ibu guru SMK Negeri 
Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian disarankan guru hendaknya ibu-ibu 
guru menggunakan kosmetika anti aging wajah untuk memperbaiki kondisi kulit 
wajah dan melimdungi kulit wajah dari sinar UV serta dapat menghambat 
penuaan dini, dengan memperhatikan cara pengguanaanya, saat menggunakan 
jenis kosmetika harus diperhatikan aturan pakai dan batas pemakaian kosmetika 
yang ada pada kemasam kosmetika tersebut. Dan memperhatikan perawatan kulit 
wajahnya untuk kesehatan, kebersihan,  kecantikan dan penampilannya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Masalah merawat kecantikan bukanlah sesuatu hal yang baru, hal ini telah 

dikenal sejak zaman dahulu merupakan unsur kebudayaan masyarakat. Sudah 

terkenal dari zaman cina dan mesir kuno bahwa wanita dari kalangan atas 

menggunakan ekstra tanaman dan kosmetika dioleskan pada kulit atau dengan 

mandi air susu kedelai untuk membuat kulit lebih menarik. Penilaian bentuk dan 

rupa serta norma-norma kecantikan berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Jenis-jenis komestika yang tersedia, 

peralatan perawatan kecantikan dan teknik perawatan. 

Zaman modern peremajaan dan elasitas dianggap sangat berpengaruh 

banyak dalam relasi atau posisi seseorang. banyak orang menghabiskan waktu dan 

uang untuk tetap kelihatan muda. Tampil sempurna memang merupakan idaman 

setiap orang, terlebih bagi wanita yang begitu memperhatikan penampilan dan 

memperdulikan usaha anti aging wajah. Anti aging bisa diterjemahkan sebagai 

usaha untuk mencegah proses penuaan atau tetap kelihatan lebih muda. 

Hidup selalu identik dengan pertambahan umur, seseorang akan hidup 

lebih panjang. Hal ini terjadi karena kombinasi makanaan cukup, sehat dan 

hygiene serta pelayanaan kesehatan yang lebih baik, disamping itu semakin sedikit 

orang bekerja dilingkungan yang berbahaya atau beban fisik yang berat. Ada 

orang yang mencapai usia lanjut tanpa masalah tetapi ada juga yang mendapat 
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lebih banyak masalah yang berhubungan dengan ketuaan dan penyakit. 

Bertambahnya umur kondisi dan penampilan kulit manusia akan berubah. 

Perubahan pada struktur, mengurangi kekencangan, kehalusan, dan penurunan 

kemampuan fungsi kulit adalah fenomena yang menyertai penuaan pada kulit. 

Bertambahnya kekeringan dan kekasaran kulit sekaligus kehilangan kekencangan 

dan warna kulit yang merata juga tanda bertambahnya penuaan kulit. 

Usia remaja hingga awal 20-an, kondisi kulit, organ tubuh masih prima 

dan bekerja optimal usia 25 tahun, wanita akan mengalami awal mula penuaan 

yang khasusnya berbeda-beda pada setiap orang. Efek penuaan terjadi karena 

berbagai hal, diantaranya yang paling sering adalah paparan sinar matahari yang 

berlebihan , polusi udara, stres, gaya hidup yang tidak sehat seperti begadang, 

beraktivitas tanpa istirahat, pola makan tidak seimbang, kebiasaan buruk seperti 

merokok dan minum alkoho, gejala penuaan kulit wajah terlihat kusam dan 

muncul kerutan halus, tubuh mudah lelah, sulit konsentrasi dan pelupa, mudah 

jatuh sakit, emosi cepat meluap, dan sulit memperoleh bentuk tubuh yang ideal 

walaupun rajin olah raga maupun diet(Femina-online.com). 

Semua wanita ingin selalu menampilkan kulit dan menjadi cermin keadaan 

tubuh seseorang, orang yang tidak sehat, kulitnya kurang cerah, kisut karena 

kekurangan gizi dan nutrisi. Sementara itu, untuk menangkal pengaruh buruk 

akibat paparan sinar matahari, debu, gesekan dan perubahan cuaca, kulit 

memerlukan makanan yang seimbang yang mengandung protein, kalori dan 

lemak. Selain itu juga membutuhkan vitamin C yang berguna sebagai kolagen. 
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Vitamin E dan A yang berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari 

sinar matahari yang mengandung UV (Maria Dwikarya, DSKK, 2007 : 2).  

Di Indonesia mempunyai iklim tropis dengan sinar matahari yang 

melimpah yang dapat menyebabkan resiko tinggi terhadap kerusakan kulit atau 

penuaan dini (premature aging). Selain itu semua orang terutama kaum wanita 

menginginkan agar penuaan dini tidak terjadi pada dirinya, banyak orang yang 

mulai timbulnya kerutan kulit wajah pada usia yang relatif lebih muda, bahkan 

pada usia awal 20-an. Adapun yang menyebabkan timbulnya kerutan pada kulit 

wajah karena faktor baik internal maupun eksternal. Disamping itu adapun untuk 

mengurangi kerutan pada wajah dengan melakukan senam otot pada wajah. 

Mendambakan keindahan dan kecantikan kulit tidaklah mudah apalagi 

untuk negara yang beriklim tropis seperti di Indonesia ini, matahari ternyata 

merupakan ancaman yang berat bagi kecantikan kulit dan wajah. Sehingga sinar 

matahari dapat menimbulkan pengaruh yang berupa terbentuknya pigmen warna 

dan zat melanin secara berlebihan yang bisa mengakibatkan timbulnya flek-flek 

hitam kecoklatan pada wajah yang akan merusak penampilan seseorang, 

disamping itu sinar matahari dapat juga menghapuskan kulit yang terganggu 

keseimbangan kadar air atau kelembabannya. 

Melindungi wajah dan tubuh dari sinar matahari yang mengandung sinar 

UV dapat dilakukan dengan cara natural dan kimia, Dengan cara natural misalnya 

memakai topi, baju lengan panjang, sarung tangan, kaos kaki, atau payung. 

Sedangkan cara kimia adalah dengan menggunakan kosmetika yang berfungsi 
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untuk melindungi wajah dan tubuh terhadap efek negatif sinar UV yang sekaligus 

juga berfungsi atau menambah cantik diri.  

Batasan usia dalam penelitian ini usianya 25-60 tahun karena dalam kurun 

waktu usia tersebut biasanya di wajah mulai timbul keriput-keriput halus, otot-

otot mulai mengendur, kulit memperlihatkan noda-noda gelap dan terang. Untuk 

itu perlu pemakaian kosmetik anti aging wajah yang cocok yang disesuaikan 

dengan jenis dan kondisi kulit wajah untuk mendapatkan wajah tampak awet 

muda dan mencegah penuaan dini. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perlu penelitian tentang 

pengaruh kosmetika anti aging wajah pada Ibu-ibu guru SMK, karena itu peneliti 

mengambil Pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap perawatan kulit wajah 

Ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar Kabupaten Karanganyar.   

 

1.2  Permasalahan 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka penelitian mengangkat 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Adakah pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil perawatan 

kulit wajah pada ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar Kabupaten 

Karanganyar? 

1.2.2  Seberapa besar pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil 

perawatan kulit wajah pada ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar? 
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 1.3  Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1.3.1  Mengetahui pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil 

perawatan kulit wajah pada Ibu-ibu Guru SMK Negeri Karanganyar 

Kabupaten Karanganyar. 

1.3.2 Mengetahui berapa besar pengaruh sebelum dan sesudah penggunaan 

kosmetika anti aging wajah terhadap hasil perubahan kulit wajah pada Ibu-

ibu Guru SMK Negeri Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat : 

1.4.1 Memberi informasi dan pengetahuan tentang kosmetika anti aging dan 

pentingnya perawatan  kulit wajah bagi ibu-ibu guru SMK dan 

masyarakat. 

1.4.2 Memberikan pengetahuan tentang pentingnya perawatan kulit wajah bagi 

kesehatan dan penampilan sehari-hari baik di dalam rumah maupun di luar 

rumah. 

1.4.3 Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kosmetika anti aging dan 

pentingnya perawatan  kulit wajah bagi para pembaca dan mahasiswa 

jurusan Teknologi Jasa Produksi khususnya progam studi S1 PPK 

Konsentrasi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  
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1.5  Penegasan Istilah 

Tujuan penelitian memberikan penegasan pada beberapa istilah dalam 

judul skripsi ini adalah untuk memperjelas dan memperkecil lingkup persoalan 

yang diteleti, istilah – istilah tersebut : 

1.5.1. Pengaruh  

Menurut Suharsimi Arikunto (1997 : 31). Pengaruh adalah suatu keadaan 

dimana antara keaadan pertama dengan keadaan kedua terdapat hubungan sebab 

akibat. Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kondisi baik secara langsung 

ataupun tidak langsung akan mengakibatkan seseorang berperilaku atau bersikap 

tertentu yang biasanya hal tersebut terjadi tanpa disadari oleh individu tersebut. 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  1999 : 747). 

1.5.2. Kosmetika  

Kosmetika adalah suatu ilmu yang mempelajari kandungan bahan dan 

manfaat yang dihasilkan oleh pemakaian bahan tersebut terhadap penampilan 

kecantikan seseorang. (Rachmi Primadiati, 2001: 74). 

 

1.5.3 Anti aging 

Anti aging atau anti penuaan adalah sediaan untuk mencegah proses 

degeneratif. Dalam hal ini, proses penuaan yang gejalanya terlihat jelas pada kulit 

seperti keriput, kulit kasar, noda-noda gelap. Kerutan ataupun keriput dapat 



 7

diartikan secara sederhana sebagai penyebab menurunnya jumlah kolagen dermis. 

(www. medicastore.com).  

15.4 Hasil 

Hasil adalah Sesuatu yang diadakan (Dibuat, dijadikan ) oleh usaha. 

(Kamus besar Bahasa Indonesia, 2008 : 486).  

1.5.5 Perawatan  

Perawatan adalah suatu proses, perbuatan, cara merawat atau  

pemeliharaan. 

1.5.6.   Kulit 

      Kulit adalah pembalut paling luar tubuh manusia yang terletak pada 

bagian muka, dan merupakan organ pada tubuh manusia yang luasnya paling 

besar dan tersebar hampir di seluruh tubuh. 

1.5.7. Wajah  

Wajah adalah roman muka atau muka. 

Hasil perawatan kulit wajah adalah Usaha yang dilakukan untuk merawat  

kulit wajah, membersihkan kulit dengan cara menggunakan alat-alat perlengkapan 

kosmetika, baik dengan kosmetika tradisional maupun modern (Nelly Hakim, 

dkk, 1999: 36). 

1.5.8. Ibu-ibu guru 

Ibu-ibu guru adalah seseorang wanita yang sudah mempunyai suami, dan 

melahirkan anak, serta mempunyai pekerjaan sebagai pengajar (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). 
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Berdasarkan penegasan istilah diatas dapat ditegaskan bahwa yang 

dimaksud pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil perawatan kulit 

wajah adalah pengaruh yang ditimbulkan penggunaan kosmetika anti aging wajah 

terhadap hasilnya dari perawatan kulit wajah yang dialami oleh Ibu-ibu guru SMK 

Negeri karanganyar. 

 
1.6.  Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut : 

1. Bagian awal skripsi 

 Berisi : halaman judul, pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi dan daftar lampiran serta daftar gambar. 

2. Bagian isi skripsi 

BAB  1  Pendahuluan 

Berisi  : Latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB  2  Tinjauan Pustaka 

Berisi  :  Teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini yaitu, 

pengertian anti aging, gejala penuaan, terjadinya kerut atau 

keriput, proses terjadinya penuaan dini, faktor yang penyebab 

penuaan dini, cara mencegah gejala penuaan pada kulit, senam 

wajah untuk mencegah keriput, kosmetika perawatan wajah, 

manfaat dan tujuan perawatan kulit, jenis-jenis kulit, diagnosa 

kulit wajah, cara perawatan wajah, pemilihan produk, kerangka 

berfikir, hipotesis. 
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BAB  3  Metode Penelitian 

Berisi  : Metode-metode yang digunakan dalam penelitian meliputi 

penentuan populasi penelitian, sampel penelitian, variabel 

penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis 

data. 

BAB  4  Hasil penelitian dan Pembahasan 

Berisi  :  Penelitian dan pembahasan hasil penelitian 

BAB  5  Penutup 

Berisi  :  Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak yang 

terkait. 

3. Bagian akhir skripsi 

 Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran dan surat-surat ijin penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kosmetika Anti aging wajah 

2.1.1 Kosmetika  

 Menurut Rachmi Primadiati bahan kosmetika secara definisi adalah ilmu 

yang mempelajari kandungan bahan dan manfaat yang dihasilkan oleh pemakaian 

bahan tersebut terhadap penampilan dan kecantikan seseorang. Pengkajian bahan 

ini  dapat dilakukan secara fisik, organik dan anorganik. 

Definisi kosmetika yang lebih baru dari pemerintahan indonesia ialah definisi 

yang diberikan oleh menteri Kesehatan RI No. 140 Tahun 1991 bahwa kosmetika 

adalah sedian atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada luar badan 

epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin (bagian luar), gigi dan rongga, 

mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah kenampakan 

melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetap tidak 

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. 

 
Secara kimia suatu kosmetik terdiri dari suatu bahan aktif yang disesuaikan 

dengan kegunaan bahan tersebut, baik itu menambah kecantikan, pembersih, 

pelindung, perawatan maupun penambah daya tarik seseorang. 

Negara-negara Eropa menggangap kosmetika sebagai suatu bahan yang 

dapat diaplikasikan pada berbagai permukaan tubuh manusia, mulai dari lapisan 

epidermis kulit, sistem pillary dan rambut, kuku, bibir, alat kelamin luar, gigi dan 
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mukosa pipi, dengan tujuan untuk pembersih, pewangi, pelindung, perawatan agar 

tetap sempurna. (Rachmi Primadiati, 2001 : 74). 

 
  Dimasa kini banyak ragam, merek kosmetik yang membanjiri pasaran 

kosmetika Indonesia, baik kosmetika lokal yang dibuat sendiri maupun kosmetika 

yang diimpor oleh Perancis, Amerika serikat, Jepang dan lain-lain. Hasil produksi 

dari bermacam-macam perusahaan ini, baik tentang manfaatnya dan cara 

penggunaanya dan keseluruhan sama saja, yang berbeda hanya merek dagangan 

saja, serta tingkat mutunya. Tidak semua jenis kosmetika cocok untuk setiap 

orang.  

Memilih kosmetik hendaknya berhati hati, sebab jika tidak cocok dapat 

menyebabkan kulit muka panas gatal-gatal atau iritasi. Hal terpenting dalam 

memilih perlengkapan kosmetika sesuai dengan wajah adalah memilih yang baik 

mutuya dilihat cara pengunaanya, batas kadarluarsa, tertera dari Departmen 

kesehatan dan sesuai dengan keperluan jenis kulit serta penggunaanya yang tepat. 

2.1.2 Penggunaan kosmetika 

Menurut penggunaan kosmetika dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu  

2.1.2.1 Kosmetika untuk merawat, dan mempertahankan kondisi kulit antara lain 

perawatan tubuh dan wajah. 

 Menurut Nelly Hakim, bahwa perawatan ada dua yaitu : 

2.1.2.1.1 Perawatan Tubuh  

Perawatan ini meliputi perawatan kulit tubuh dan perawatan dinding tubuh, 

perawatan kulit tubuh dilakukan dengan manggir atau lulur dan melalui berendam 

dalam air yang mengandung rempah-rempah, perawatan dinding tubuh terutama 
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ditujukan terhadap dinding depan perut, dan dilakukan untuk menjaga dinding 

perut tidak kendor. 

Perawatan tubuh sangat penting dilakukan untuk mendukung proses 

perawatan kecantikan. Pada wanita penyebaran penumpukan lemak yang tidak 

merata pada tubuh merupakan gambaran yang menonjol pada proses penambahan 

umur, untuk itu perawatan tubuh bisa dilakukan dengan olahraga atau dengan 

menggunakan alat perawatan tubuh dengan spa. 

2.1.2.1.2 Perawatan Wajah 

Perawatan wajah adalah mengadakan perawatan dari  luar atau tubuh, 

membersihkan kulit menggunakan alat-alat, perlengkapan kosmetika, baik 

kosmetika tradisional maupun kosmetika modern (Nelly Hakim dkk, 1999 : 36). 

Perawatan wajah meliputi tinadkan-tindakan berikut : 

1) Pembersihan  

Tindakan pembersihan dapat diselesaikan melalui : 

Pencucian memakai sekar gambir, air ketimun atau kosmetika cleansing 

lainya yang terbuat dari bahan kimiawi yang sekarang sudah banyak di pasaran. 

Dan penggunaan masker dengan khasiat membersihkan, mengencangkan, 

menghaluskan, meremajakan dan memutihkan kulit wajah. 

2) Penyegaran  

Penyegaran dilakukan dengan air mawar yang dipakai sebagai tonic atau 

pakai produk memakai produk kosmetik yang berasal dari bahan kimiawi yang 

ada di pasaran. 
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3) Pemeliharaan  

 Pemeliharaan bisa mengenakan krim malam atau siang bisa dari bahan 

tradisional maupun kimiawi (Nelly Hakim dkk, 1999 : 38). 

Perawatan wajah dapat dilakukan setiap hari dua kali, baik itu sebelum tidur 

malam maupun sesudah bagun pagi, yaitu untuk mengatasi atau menanggulangi 

kelainan-kelainan kulit seperti pigmentasi dan mengurangi keriput wajah dan 

mengembalikan keadaan kulit wajah yang lelah. Penelitian ini perlu lebih 

menekankan pada hasil perawatan kulit wajah yang menggunakan kosmetika anti 

aging wajah 

2.1.2.2 Kosmetika untuk mempercantik wajah, dikenal sebagai kosmetika tata rias 

(Nelly hakim, dkk, 1999 :17).  

2.1.2.2.1  Kosmetika tata rias 

Dalam kurun usia setengah baya ke atas, biasanya diwajah sudah  mulai 

timbul keriput-keriput halus, warna tampak sedikit lebih gelap, sifat kulit lebih 

kering, otot-otot mulai mengendur, timbul dagu rangkap, kulit mulai 

memperlihatkan noda-noda gelap dan terang sebagai akibat produksi dan 

penyebaran pigmen kulit yang tidak lagi merata. Oleh karena itu alas bedak , 

concealer, dan bedak berperan penting. 

1)  Alas bedak 

Dalam memilih alas bedak, pilihlah yang warnanya lebih sedikit terang 

daripada warna kulit. Ini disebabkan karena warna kulit pada kurun usia tersebut 

cenderung lebih gelap. Hindari alas bedak dengan warna kekuning-kuningan. 

Pilihlah alas bedak warna buah persik atau peach, atau warna yang menggandung 
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warna merah muda. Bagi pemilik kulit warna kecoklatan dapat memilih warna 

yang sedikit mengandung warna jingga/orange. 

2)  Concealer 

Concealer digunakan untuk menutupi noda-noda gelap dan noda terang, 

mengurangi kesan tonjolan dan lekukan kulit wajah, sehingga warna seluruh 

bagian wajah dapat dibuat senada. 

Concealer dapat berbentuk krim atau stick, pada umumnya concealer terdiri dari 

tiga nuansa warna, yaitu warna terang, warna sedang dan warna gelap. Untuk 

mengurangi cembung atau tonjolan gunakan concealer warna gelap, sedangkan 

untuk menyamrkan cekungan gunakan concealer warna terang. Penggunaan 

concealer yang tepat akan sangat membantu kulit wajah tampak halus dengan 

warna yang rata dan senada. 

3)  Bedak  

Pada kurun usia 40 tahuanan, lebih baik menggunakan bedak berbentuk 

serbuk. Sama dengan alas bedaknya, pilihlah bedak dengan warna satu tingkat 

lebih muda daripada warna kulit. Hindari bedak yang menggandung warna 

gemerlap, penggunaan warna gemerlap memperjelas garis-garis penuaan kulit 

yang ada. 

Jangan memakai bedak yang terlalu tebal, bedak yang terlalu tebal  mudah 

retak-retak dan jika terkena keringat dapat meleleh sepanjang garis keriput kulit, 

sehingga semakin memperjelas keriput-keriput tersebut.      

2.1.3. Cara menggunakan kosmetik  
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Menurut Maria Dwikarya (2007 : 67) cara menggunakan kosmetika yang 

benar adalah : 

a. Sebelum menggunakan kosmetik, semua informasi dan peraturan 

pada kemasan perlu dibaca dan dipahami secara benar. 

b.  Gunakan kosmetik seperlunya. 

c. Biarkan kulit istirahat tanpa kosmetik saat berada di dalam rumah. 

d. Biasakan hidup sehat dan jangan membubuhkan kosmetik pada 

kulit yang sakit. 

e. Jangan sesekali menambahkan air kedalam produk kosmetik. 

Penambahan air akan nenambah kemungkinan pencemaran bakteri. 

f. Sesudah digunakan tutup wadah kosmetik rapat rapat untuk 

mencegah penguapan atau masuknya kotoran atau bakteri. 

2.1.4 Kosmetika perawatan 

Pemilihan kosmetik perawatan hendaknya sesuai dengan kebutuhan kulit 

dan digunakaan secara benar. Karena tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku 

akan mengakibatkan efek samping bagi kulit itu sendiri. 

Kosmetik perawatan terdiri dari: 

a.     Kosmetik pembersih 

1) Pembersihan (cleansing) 

2) Penyegar (toning). 

b. Kosmetik perawatan 

1) Pengelupasan sel tanduk (peeling) 

2) Krem pengurut (massage cream) 
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3) Masker 

4) Pelembab (moisterizer) 

c. Kosmetik pemupukan 

1) Krem vitamin 

2) Krem elastin 

3) Krem mata (eye cream) 

4) Krem malam (night cream) 

d. Kosmetik pelindung 

1) Suncream 

2)   Pelembab (moisterizer). 

2.1.5 Pemilihan Produk 

Kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan beberapa macam 

alternatif, oleh karena itu kita harus mampu membuat skala prioritas didalam 

pemilihan salah satu atau beberapa alternatif yang tersedia termasuk dalam 

pemilihan kosmetik. 

Pemilihan kosmetik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

(dalam) dan faktor  eksternal (luar). 

2.1.5.1 Faktor internal, antara lain : 

a. Kondisi wajah 

Kondisi wajah dapat diketahui dengan mendiagnosis kulit wajah. 

Diagnosis bertujuan menentukan jenis kulit serta kelainan-kelainan 

guna menetapkan cara perawatanya dan memilih kosmetik yang cocok 

sebagai usaha untuk mempertahan kesehatan dan kecantikan kulit. 
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b. Keuangan  

Keuangan sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih kosmetik. 

Terkadang orang yang mempunyai uang lebih cenderung konsumtif. 

Seringkali mereka membeli kosmetik tanpa memikirkan apakah 

kosmetik tersebut cocok bagi kulit dan dapat mengatasinya kelainan-

kelainan wajah mereka. 

c. Usia 

Faktor usia sangat mempengaruhi dalam pemilihan kosmetik karena 

kelainan kulit dan rambut sering terjadi pada usia-usia tertentu, 

misalnya penuaan dini juga banyak dialami pada wanita dewasa 25 

tahun keatas. Jadi usia sangat menentukan pemilihan kosmetik yang 

tepat untuk mengatasi kelainan kulit yang dialami seseorang. 

d. Gizi 

Pemilihan makanan yang mengandung gizi yang cukup atau sangat 

menunjang kesehatan kulit. 

e. Metabolisme 

Beberapa gangguan pertukaran zat warna rambut menjadi lebih pucat 

dan kusam, ketika seseorang memilih kosmetik dia akan memilih 

kosmetik yang dapat memperbaiki zat warna rambut agar kelihatan 

cerah dan mengkilat.  

 

2.1.5.2   Faktor Eksternal 

a. Kebudayaan  
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Setiap bangsa atau kelompok masyarakat memiliki tolak ukur 

tersendiri terhadap apa yang memandangnya baik dan buruknya. 

Masyarakat Indonesia mempunyai tolak ukur wanita cantik adalah 

yang mempunyai kulit yang putih dan sehat, karena itu kosmetik kulit 

yang banyak mengandung anti aging banyak dipilih oleh kaum wanita 

dewasa. 

b. Lingkungan Sekitar 

Pengaruh lingkungan pergaulan di sekitar seseorang sangat 

mempengaruhi pemilihan kosmetik, misalnya seseorang mempunyai 

teman yang memakai kosmetik tertentu dan merasa cocok, maka 

teman kita tersebut akan menawarkan untuk memakai kosmetik 

tersebut. 

c. Mode yang Berlaku 

Pemilihan kosmetik sangat dipengaruhi oleh mode yang berlaku saat 

ini, misalnya sekarang sedang trend kosmetik untuk wajah halus tanpa 

jerawat dan terlihat putih, maka banyak orang yang tertarik dengan 

kosmetik yang bisa membuat wajah terhindar dari kerutan, kencang, 

dan terlihat awet muda. 

d. Letak Geografis  

Letak geografis Indonesia yang beriklim tropis dan sinar matahari 

yang panas menyinari menyebabkan kulit masyarakat Indonesia 

cenderung coklat dan banyak yang mengalami pigmentasi, kulit 

terlihat kusam, dan timbulnya kerutan pada wajah. Oleh sebab itu 
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banyak wanita Indonesia yang memilih kosmetik yang mengandung 

anti aging. 

e. Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi selalu memperbaiki mutu kosmetik, 

sehingga banyak kosmetik yang mengandung berbagai macam bahan 

yang baru. Itu menyebabkan orang menjadi penasaran akan khasiat 

yang terkandung di dalam kosmetik tersebut sehingga orang tersebut 

akan memakai dan membuktikan khasiatnya. 

2.2.  Anti aging atau atau anti penuaan 

Anti aging atau anti penuaan adalah sendian untuk mencegah proses 

degeneratif. Dalam hal ini, proses penuaan yang gejalanya terlihat jelas pada kulit 

seperti keriput, kulit kasar, noda-noda gelap. (www.medicastore.com). 

Penuaan dini adalah proses dari penuaan kulit yang lebih cepat dari 

seharusnya, banyak orang yang mulai timbulnya kerutan kulit wajah pada usia 

yang relatif lebih muda, bahkan pada usia awal 20-an. Adapun yang menyebabkan 

timbulnya kerutan pada kulit wajah karena faktor baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal disebabkan oleh adanya gangguan dari dalam tubuh, misalnya 

sakit berkepanjangan, faktor keturunan, kesehatan, stres, gaya hidup tidak sehat 

seperti begadang, beraktivitas tanpa istirahat dan daya tahan, kejiwaan, serta 

kekurangan asupan gizi. Sedangkan faktor eksternal bisa terjadi karena sinar 

matahari, polusi, asap rokok, perawatan kulit yang tidak tepat, makanan yang 

tidak sehat, dan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol. Penuaan 

adalah proses sebagai akibat dari perpendekan telomeren dalam tubuh. Telomeren 
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adalah ujung akhir dari kromosom dan melindungi organisme dari 

kerusakan.(www. Medicastore.com).  

2.2.1. Gejala Penuaan 

 Beberapa gejala penuaan kerut atau keriput merupakan gejala utama 

penuaan pada kulit, namun umur bukanlah penyebab utama. Hanya garis tawa 

(laugh lines) yang merupakan dampak alami dari penuaan. Garis-garis disekitar 

sudut mata seperti juga kerut antara hidung dan bibir bagian atas disebabkan serat 

elastis dalam kulit berkurang sehingga menyebabkan kulit mengendur dan melipat 

menjadi kerut atau keriput. 

 Fakta ilmiah tentang kulit : 
a.  Pada usia muda, kulit baru akan muncul ke lapiasan epidermis setiap 28-

30 hari. Dengan bertambahnya usia, proses regenerasi berkurang secara 
cepat. Dan setelah usia diatas 50 tahun prosesnya menjadi sekitar 37 
hari. 

b.  Lapisan dermis kulit adalah lapisan kulit yang bertanggung jawab 
terhadap sifat elastisitas, dan kehalusan kulit. Berfungsi mensuplai 
makanan untuk lapisan epidermis, dan sebagai pondasi bagi kolagen 
serta serat elastin. 

c.  Vitamin C merangsang dan meningkatkan produksi kolagen kulit dengan 
cara meningkatkan kemampuan perkembangbiakan sel fibroblast tua 
dermis. 

 
 Kolagen adalah komponen utama lapisan kulit dermis (bagian 

bawah epidermis (bagian bawah epidermis) yang dibuat oleh sel fibroblast. 

Pada dasarnya kolagen adalah senyawa protein rantai panjang yang tersusun 

atas asam amino, alanin, arginn, lisin, glisin, prolin, serta hiroksiprolin. 

Sebelum menjadi kolagen terlebih dahulu terbentuk pro kolagen. Apabila 

produksi kolagen menurun seiring bertambahnya usia, dampaknya adalah 

meningkatnya proses ”kulit kering” serta sifat elastisitasnya. Lapisan dermis 

inilah yang bertanggung jawab akan sifat elastisitas dan kehalusan kulit (skin 
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smoothnees) yang merupakan kunci utama untuk disebut ”awet muda” serta 

memiliki kulit indah. (www.medicastrore.com). 

 
Berikut ini merupakan struktur kolagen 
 
 

 
   
                                 Gambar 2.1 Struktur kolagen 

(www.medicastrore.com). 
 

 
2.2.2 Terjadi kerut atau keriput  

Terjadinya kerut atau keriput berkurangnya ketebalan dermis sebanyak 20% 

pada orang tua berkaitan dengan hilangnya serat elastin dan kolagen. Kolagen dan 

elastin adalah komponen utama lapisan dermis. Hilangnya serat-serat ini 

berdampak buruk terhadap kelembaban dan ketegangan kulit sehingga 

menimbulkan kerut atau keriput. Gambar berikut merupakan kulit yang 

kekurangan kolagen. 

 
                           Gambar 2.1 Kulit kekurangan kolagen 

(www.medicastrore.com). 
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2.2.3.  Proses Penuaan kulit 

Penuaan kulit pada dasarnya terbagi atas dua proses besar, yaitu : 

1) Penuaan kronologi (chronological aging) 

Ditunjukan dari adanya perubahan struktur, dan fungsi serta metabolik 

kulit seiring berlanjutnya usia. Proses ini termasuk, kulit menjadi 

kering dan tipis, munculnya kerutan halus, adanya pigmentasi kulit 

(age spot). 

2) Photo aging 

Proses yang menyangkut berkurangnya kolagen serta serat elastin kulit 

akibat paparan sinar UV matahari. Paparan sinar UV yang berlebihan, 

dapat menyebabkan kerusakan pada kulit.(www.medicastore.com, 

accessed 10/07/08). Gambar berikut merupakan Proses penuaan pada 

kulit wajah. 

 

 
Gambar 2.3 Proses penuaan pada kulit 

(www.medicastrore.com). 
 

Pengetahuan mengenai fakta dan proses penuaan kulit yang merupakan 

penyebab penuaan dini, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk menaggani 
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penuaan dini, salah satu tindakan yang tepat untuk menaggani penuaan dini adalah 

memakai produk anti aging yang tepat.  

 Anti kerut atau anti keriput untuk menghilangkan dampak dari sinar UV 

dan sebagai anti kerut/anti keriput telah tersedia banyak kosmetika yang 

mengandung antioksiadan. Antioksidan berfungsi menangkap radikal bebas dalam 

kulit akibat sinar UV dan populasi. 

Radikal bebas adalah molekul atau atom yang memiliki satu atau lebih 

elektron yang tidak berpasangan. Elektron tersebut sangat reaktif dan cepat 

bereaksi dengan molekul lain sehingga terbentuk radikal bebas. Radikal bebas 

dapat menimbulkan kerusakan diberbagai sel dan menyebabkan berbagai penyakit 

sebagai tumor, kanker, arterosklerosis, katarak, keriput, penuaan dan lainnya. 

 Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat oksidasi radikal 

bebas. Sebagai bahan aktif, antioksidan digunakan untuk melindungi kulit dari 

kerusakan akibat oksidasi dan mencegah penuaan dini. Antioksidan yang 

digunakan secara tropikal terutama vitamin C dan E, berfungsi untuk membantu 

sel-sel memperbaiki kerusakan kulit akibat radikal bebas yang disebabkan radiasi 

UV dan rokok. (www. Medicastore.com, accessed 10/07/08). 

Cara kerja dari antioksidan secara umum pada kulit sebagai anti aging 

adalah : 

 Antioksidan bekerja menangkap radikal bebas yang ada dalam kulit. 

Molekul antioksidan berfungsi sebagai sumber hidrgen labil yang akan berkaitan 

dengan radikal bebas. Dalam proses tersebut, antioksidan mengikat energi yang 

akan digunakan untuk pembentukan radikal bebas baru sehingga reaksi 
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antioksidan berhenti. Antioksidan ”mengorbankan dirinya” untuk teroksidasi oleh 

radikal bebas sehingga melindungi protein atau asam amino penyusun kolagen 

dan elastin. Gambar berikut merupakan cara kerja antioksidan. 

 
                             Gambar 2.4 Cara kerja antioksidan 

(www.medicastrore.com). 
 

2.2.4  Pengobatan Dermatologis 

Pengobatan Dermatologis adalah pengobatan yang dilakukan oleh ahli kulit 

mengenai ilmu tentang kulit dan penyakit atau kelainan kulit.(www. 

Medicastore.com). 

Berikut ini adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengobati dampak 

penuaan dan photoaging: 

2.2.4.1 Injeksi Toksin Botulinum 

Ahli Dermatologis menggunakan toksin botulinum yang dimurnikan dalam 

jumlah yang sangat sedikit untuk diinjeksikan pada taget wajah. Hasilnya saraf 

yang memblokade otot menyebabkan imobilisasi lokal pergerakan otot. 

imobilisasi ini mencegah pembentukan garis-garis kerut dan keriput ketika pasien 

mengerutkan dahi. Toksin botulinum berguna untuk mengobati efek dari penuaan 

seperti garis-garis pada dahi dan keriput pada wajah. 
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2.2.4.2 Injeksi kolagen 

Kolagen merupakan zat yang terdiri atas serat protein dari jaringan manusia 

dan binatang. Kolagen memberikan kekuatan dan struktur pada kulit dan tulang, 

sebagian besar kolagen yang digunakan untuk pengobatan cara ini berasal dari 

binatang. Orang yang alergi terhadap kolagen sapi atau zat mirip kolagen dapat 

donor sendiri dari pasien atau jaringan donor. Efek injeksi kolagen dapat bertahan 

3-12 bulan, sama dengan injeksi Botulinum, haraga yang mahal, resiko besar tidak 

praktis, dan dapat menimbulkan alergi akibat kekurangan dari injeksi ini. 

2.2.4.3  Produk-produk OTC (Over The Counter) 

Produk-produk ini mengandung retinol (keluarga vitamin A), AHA, CLA, 

antioksidan seperti vitamin C dan E serta pelembab dapat mengurangi munculnya 

garis-garis halus dan keriput. Produk yang digunakan secara terus menerus ini 

relatif lebih praktis dan aman sehingga lebih disukai. AHA memberikan efek dan 

bereaksi bagian luar lapisan kulit, memperlemah ikatan yang menahan sel-sel kulit 

mati. CLA berfungsi menstimulasi aktivitas kulit yang sehat untuk pembentukan 

sel-sel kulit baru dan mempertahankan kadar kolagen yang sehat. Retinol adalah 

bahan anti aging terbaik yang merupakan bentuk dari vitamin A yang dapat 

ditemukan dikulit secara alami. Retinol akan masuk lebih dalam kedalam kulit, 

sehingga membantu merangsang pertumbuhan sel-sel baru dan menstimulasi 

produksi kolagen. 
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2.2.5. Fungsi vitamin C dan vitamin E  

2.2.5.1 Fungsi utama Vitamin C pada kulit adalah :  

1)  Sebagai antioksidan kuat yang melindungi kulit terhadap pengaruh 

negatif faktor luar seperti polusi, sinar UV matahari, iklim, AC, asap 

rokok, dsb. 

2)  Merangsang pembentukan dan meningkatkan produksi kolagen kulit 

yang akan menjaga kekenyalan, kelenturan, serta kehalusan kulit (anti 

aging). 

3)  Mencerahkan kulit, tanpa efek samping yang merugikan. Dengan 

vitamin C kulit lebih cerah secara alami. 

Kelebihan vitamin C sebagai zat aktif dalam kosmetika anti kerut/anti 

keriput/anti aging (www. Medicastore.com, accessed 10/07/08), adalah : 

Vitamin C bekerja sebagai antioksidan yaitu mencegah oksidasi serat 

penyusun kulit yaitu kolagen dan elastine dengan mengorbankan dirinya 

teroksidasi oleh radikal bebas. Disamping itu, vitamin C juga berfungsi sebagai ko 

faktor( salah satu faktor yang mempercepat pembentukan kolagen karena vitamin 

C juga berfungsi sebagai antioksidannya yang mampu memperbaharui sel-sel kulit 

yang mati menjadi baru lewat pembentukan kolagen), pembentukan kolagen dan 

lapisan epidermis kulit. Vitamin C merangsang dan meningkatkan produksi 

kolagen kulit dengan cara meningkatkan kemampuan perkembangbiakan sel 

fibroblast tua dermis. 
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Fibrolast adalah sel penghubung jaringan yang memproduksi kolagen dan 

serat elastis dan terdapat di bagian dermis. Kelebihan vitamin C lainnya yaitu 

dapat mencerahkan kulit dengan menekankan proses pigmentasi kulit. 

 

2.2.5.2 Fungsi vitamin E untuk kulit : 

Menyegarkan otot dan mengencangkan kulit, membuat sel-sel organ 

tubuh awet muda karena daya tangkalnya terhadap radikal bebas. 

Kekurangan vitamin E mudah menimbulkan kelelahan otot, kulit mudah 

mengkeriput dan mengendur. Vitamin E terdapat banyak dalam susu, metega 

jagung, gandum dan pisang. 

Krim untuk kulit menua menurut (Rachmi Primadiati, 2001 : 93-94) : 

1) Krim Hormon 

Bahan ini berguna untuk menggantikan pengandaan estrogen secara 

ilmiah yang sangat berkurang pada saat seorang wanita mengalami 

menapouse. Kemasan hormon ini di beberapa negara tidak diperkenankan 

untuk digunakan sebagai suatu bahan kosmetik. 

2) Krim Plasenta 

Krim ini mempunyai efek tampak lebih awet muda pada kulit wajah, 

umumnya berasal dari suatu bahan dengan menggunakan ari-ari dari lembu. 

Di Rusia ataupun di negara-negara Eropa timur penggunaan bahan plasenta 

ini sangat populer sekali untuk proses awet muda, baik pada kaum wanita 

ataupun pria, tetapi sampai saat ini oleh dunia kesehatan barat belum diakui 
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keabsahannya dan manfaatnya. Saat ini ada satu perusahaan yang 

memproduksinya berasal dari ari-ari manusia. 

3) Kolagen 

Kolagen merupakan istilah yang diberikan untuk menamakan serabut 

jaringan ikat yang berfungsi untuk meningkatkan kelenturan kulit. Sebagian 

besar perusahaan kosmetik melakukan isolasi protein yang dapat berfungsi 

untuk menggantikan kehilangan elasitas kulit secara alamiah baik karena 

penuaan umur ataupun karena paparan sinar ultraviolet. 

4) Krim Vitamin  

Bahan ini tidak berbahaya dan mempunyai efek yang mengguntungkan 

dengan kandungan vitamin E untuk proses awet muda kulit. Vitamin E juga 

dapat berguna sebagai antioksidan pada kulit. Minyak yang mengandung 

vitamin E akan dapat diserap oleh kulit dan baik untuk menghindari 

timbulnya jaringan parut. 

2.2.6. Faktor-faktor penyebab terjadi penuaan dini (premature aging)          

 Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penuaan dini (premature 

aging) antara lain : 

a. Faktor yang berhubungan dengan UV, seperti radiasi sinar  UV, polusi 

udara yang berasal dari mobil, pabrik asap rokok, bahan kimia, serta 

makanan tinggi karbonhidrat dan kalori. 

b. Faktor penyebab terjadinya  kekeringan, seperti cara perawatan kulit 

yang salah, kosmetika yang tidak sesuai, kelembaban udara yang 

rendah, ruang ber-AC, kipas angin, suhu dingin, dan panas akan 
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mempercepat penguapan air dari kulit sehingga memyebabkan kulit 

menjadi kering.  

c. Pengaruh sinar matahari yang menahun menyebabkan kerusakan kulit 

akibat efek sinar UV yang menghasilkan radikal bebas akan 

menimbulkan kerusakaan kulit dan menimbulkan pigmentasi. 

d. Faktor-faktor lain yaitu gizi buruk, penyakit menahun, minuman keras, 

kopi kelebihan, stres, dll. 

Cara mencegah gejala penuaan pada kulit sebagai berikut :  

a. Makan beragam makanan dengan banyak buah dan sayuran. 

b. Menggunakan sunscreen  

c. Menggunakan kosmetik anti aging  

d. Berhenti merokok dan hindari menjadi perokok pasif  

e. Memakai kosmetik pelembab 

f. Minuman air minimal 8 gelas setiap hari 

g. Olah raga setiap hari meliputi senam wajah 

2.2.7. Senam Wajah untuk mencegah keriput    

Gerakan senam wajah untuk mencegah keriput (Tirza Z. Tamir, 2008:8) : 

Sebelum melakukan senam wajah, sebaiknya wajah di massage dahulu. 

Manfaat massage adalah memperlancar sirkulasi darah, rileksasi otot-otot wajah 

yang kaku, membuat wajah tampak awet muda, melenturkan kulit wajah, dan 

membersihkan kotoran pada kulit wajah. 

Bagian wajah dimassage dengan gerakan keatas atau searah gerakan jarum 

jam, bermanfaat untuk meremajakan kulit, maka tahap facial massage dapat 
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digunakan anti aging berupa krim aromaterapi. Massage ini dapat dilakukan satu 

kali sebulan. 

Beberapa tahap gerakan senam wajah yang dapat dilakukan adalah :  

a. Gerakan mengusap pipi sedikit demi sedikit, berikan tekanan pada 

daerah pipi dengan gerakan mengusap dari bawah keatas menggunakan 

kedua tangan. Lakukan gerakan ini sesuai dengan kondisi tubuh, setelah 

itu tepuk-tepuk bagian bawah pipi dan tahan. Gerakan mengusap pipi 

berfungsi untuk mengencangkan kulit bagian pipi. 

b. Gerakan mengusap bagian dagu, berikan tekanan pada daerah dagu 

dengan gerakan mengusap dari atas kebawah dengan menggunakan 

kedua tangan. Gerakan mengusap bagian dagu bermanfaat untuk 

menghilangkan kerutan di bagian bawah bibir. 

c. Gerakan menarik bagian bawah dahi keatas dengan menggunakan kedua 

tangan. Tahan kedua tangan tetap di posisi, perlahan-lahan lepaskan 

kedua tangan. Setelah itu arahkan gerakan tangan ke samping dahi agar 

otot-otot pada bagian dahi tertarik. Gerakan menarik bagian dahi ke atas 

dan kesamping ini sangat bermanfaat untuk mencegah timbulnya kerutan 

bagian dahi. 

d. Gerakan mengusap kedua tangan di daerah mata kanan serta mata kiri. 

Lakukan gerakan ini sedikit demi sedikit dari arah depan pelipis mata 

kearah samping mata. Tahan beberapa saat dan lepasakan. Gerakan 

mengusap bagian mata ini bermanfaat untuk mencegahnya timbulnya 

kerutan dibagian sudut mata. 
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e. Gerakan mengusap bagian kulit diatas bibir, berikan tekanan pada bibir 

dari arah dalam keluar. Tahan beberapa saat lalu lepaskan. Gerakan 

mengusap bagian atas bibir ini bermanfaat untuk mengencangkan bibir. 

f. Lakukan gerakan bibir seperti mencium, lakukan beberapa saat lalu 

lepaskan. Gerakan bibir seperti mencium ini bermanfaat untuk 

mengencangkan dan melenturkan otot-otot bagian bibir. 

g. Melakukan gerakan menyedot bibir sampai bagian pipi mengerut, tahan 

beberapa saat lalu lepaskan. Gerakan ini bermanfaat untuk 

mengencangkan dan melenturkan otot-otot bagian bibir. 

h. Gerakan seperti mencium tetapi pipi dikembungkan, tahan beberapa saat 

lalu lepaskan. Gerakan ini bertujuan agar otot di bagian leher tertarik 

sehingga kerutan di daerah leher menjadi hilang. 

i. Gerakan menarik bibir bagian atas atau yang lebih dikenal dengan 

tersenyum, tahan beberapa saat lalu  lepaskan. Gerakan tersenyum ini 

bermanfaat untuk mengencangkan dan melenturkan otot-otot bagian 

bibir. 

j. Gerakan mulut menyebut huruf A, I, U, E, dan O, lakukan gerakan ini 

dengan menyebutkan secepat-cepatnya. Gerakan ini bermanfaat untuk 

melemaskan otot-otot di bagian mulut. 

Tips senam wajah yang aman yang dianjurkan oleh (Wiwit Dinar 
Winanti, AMF, fisioterapis dari bunda international Clinic, 2008 : 8) antara 
lain : 
a. Tidur yang cukup selain untuk kesehatan, tidur yang cukup juga dapat 

menyegarkan tubuh, jiwa dan meremajakan sel kulit wajah, sehingga 
tampak awet muda. 

b. Memilih makanan yang sehat setiap hari. Kebiasaan memilih makanan 
yang baik setiap hari, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi 
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juga bermanfaat untuk melangsingkan, serta membuat  tampak awet 
muda. 

c. Suplemen makanan bila dikombinasikan dengan penggunaan herbal  
  anti aging dapat menghambat terjadinya proses penuaan. 

d.      Mengkonsumsi vitamin untuk tubuh. Konsumsi vitamin A, vitamin C,  
 dan vitamin E sebagai antioksidan yang baik bagi kulit wajah. 

e. Olah raga yang cukup, seperti aerobik yang merupakan pilihan yang  
  tepat untuk kesehatan. 

f. Penyeragaman budaya tersebut muncul tengelam sesuai dengan  
  perubahan iklan. Sesuatu ketika sebuah budaya tersebut muncul dan  
  menjadi populer dalam sistem waktu. Namun pada waktu tertentu pula 
  budaya tersebut hilang digantikan oleh budaya yang lain. 

 
Berdasarkan uraian diatas diatas dapat dijelaskan mengenai fakta dan 

proses penuaan kulit yang merupakan penyebab penuaan dini, diharapkan perlu 

melakukan tindakan untuk penuaan dini adalah dengan menggunakan produk anti 

aging yang tepat dan cara penggunaanya. 

2.3  Perawatan Kulit wajah 
 
Menurut Rachmi Primadiati (2001 : 74) perawatan wajah  dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1) Perawatan Dasar atau perawatan sehari-hari 

Perawatan dasar atau perawatan sehari-hari yaitu perawatan yang 

dilakukan setiap hari dua kali, baik sebelum tidur malam dan sesudah bagun 

pagi. Yang meliputi pembersihan (cleansing), penyegaran (toning), 

pelembaban (moisturizing) bila perlu. 

Perawatan dasar ini merupakan suatu yang terpenting karena dengan 

perawatan dasar dapat menyegarkan kulit wajah setelah kita melakukan 

kegiatan sehari-hari dan membersihkan semua kotoran yang melekat pada 

kulit wajah. Sebab hal ini merupakan sebagaian dari metode perawatan kulit 

untuk pemeliharaan kecantikan dan kesehatan. 
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2) Perawatan Berkala 

Perawatan berkala yaitu perawatan yang memakai jarak waktu 

tertentu, misalnya melakukan perawatan wajah sekali seminggu, sekali dua 

minggu, ataupun sekali dalam sebulan dan seterusnya. 

Perawatan berkala mempunyai tujuan tertentu, karena pada 

perawatan ini tidak hanya meliputi pembersihan, penyegaran dan 

pelembaban seperti pada perawatan untuk sehari-hari, melainkan masih 

ditambah dengan pengurutan, pemakaian masker, peeling pengobatan yang 

sesuai dengan kondisi kulit. 

Tujuan perawatan berkala tersebut untuk mengatasi atau 

menanggulangi kelainan-kelainan kulit seperti pigmentasi untuk mengurangi 

keriput wajah dan untuk mengembalikan keadaan kulit yang lelah. 

2.3.1 Manfaat dan tujuan perawatan kulit wajah  

2.3.1.1 Manfaat perawatan kulit antara lain :  

a.  Mempertahankan kondisi kulit dari keriput dan kerut kecil terutama            

              disekitar mulut lingkar mata. 

b.  Fungsi kulit serta memperindah wujud luarnya. 

c.  Memperbaiki kondisi kulit, misalnya kulit kasar akan terasa lebih halus. 

2.3.1.2 Tujuan perawatan kulit antara lain : 

a.  Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan  

b   Meremajakan jaringan otot dan sel-sel kulit. 

c.  Memberikan rasa nyaman dan segar pada wajah. 
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Perawatan kulit wajah bisa secara moderen, tradisional dan medis. 

Perawatan kulit wajah secara modern yaitu perawatan kulit wajah dengan 

menggunakan bahan-bahan kosmetik yang terbuat dari zat kimia. Cara 

perawatannya dengan membersihkan kulit wajah, pengobatan masker. 

Perawatan ini bisa datang ke salon atau dilakukan sendiri. Perawatan secara 

tradisional dengan mengkonsumsi buah, sayur dan herbal. 

Perawatan secara medis dilakukan oleh seorang dokter spesialis kulit 

atau klinik kesehatan. 

2.3.2  Perawatan kulit dari luar dan dalam  

Perawat kulit tidak hanya dari luar tetapi dari dalam harus 

diperhatikan, berikut ini perawatan dari dalam( Maria Dwikarya, 2007 :37) : 

2.3.2.1  Perawatan dari dalam  

 Makanan pencegah efek keriput makanan yang paling baik adalah makanan 

yang bergizi, makanan yang banyak mengandung air dan makanan yang 

mengandung serat, seperti sayuran dan buah- buahan agar proses pembuangan air 

besar dan air kecil berjalan dengan lancar. Kelancaran pembuangan sisa kotoran 

akan menyehatkan kondisi kulit. Berikut makanan yang mencegah efek penuaan : 

 a.  Jeruk dan jambu merah 

Vitamin C yang terkandung didalmnya efektif melindungi kulit dari sinar 

UV,  dan membantu produksi kolagen. 

b.   Biji bunga matahari 
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Mengandung lemak yang baik untuk kulit, mengurangi blackhead dan 

mencegah dehidrasi membantu kulit lebih lembut dan kenyal, selain itu 

membuat akar rambut lebih kuat. 

c. Pepaya  

  Berfungsi sebagai antioksidan yang mampu merawat keremajaan kulit. 

d.  Green tea (Teh hijau) 

Serat dengan kandungan flavonoid dan antioksidan, untuk melindungi 

kulit  dari efek buruk sinar matahari dan radikal bebas. 

e.     Aloe vera (lidah buaya) 

Jus hasil olahan yang mengandung olahan dapat mengatasi keluhan pada 

kulit yang mengalami iritasi, jerawat, dan pigmentasi (femina online.com : 

2009) 

 Zat gizi harus diperhitungkan untuk menjaga keutuhan dan kelenturan 

bentuk tubuh. Beberapa zat gizi tersebut sebagai berikut : 

a.  Vitamin A, sering disebut vitamin kulit, terdapat dalam produk unggas, 

minyak ikan, wortel, sayuran berdaun hijau, buah melon, mangga, dan 

pepaya. 

b.  Vitamin B kompleks, membantu sirkulasi darah pada kulit, membangun 

sel-sel atau jaringan tubuh dan melenturkan kulit. 

c.  Vitamin C, penting untuk membuat dan mempertahankan kolagen. Kolagen 

adalah zat yang memberi kekuatan dan kelenturan kulit. Vitamin C juga 

membantu mempercepat proses penyembuhan dan membantu tubuh 
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melawan berbagai macam penyakit. Semua sayuran dan buah-buahan 

segar mengandung vitamin C. 

d.  Vitamin E, memperbaiki sistem sirkulasi darah dan mencegah oksidasi 

lemak. Berfungsi juga sebagai sarana transportasi, penyerapan, dan 

menyimpan vitamin A didalam tubuh. Vitamin E terdapat pada kacang-

kacangan dan brokoli. 

 e.  Mineral, berperan menjamin kesehatan kulit  

2.3.2.2  Perawatan dari Luar  

Perawatan dari Luar dengan  menggunakan kosmetika, adapun kosmetika 

untuk mencegah kerut yaitu : 

1.  Sunscreen 

 Selalu digunakan pada saat beraktifitas di luar ruangan pada siang hari, 

walau mendung selalu usapkan pada wajah  

2.  Antioksidan 

Dikonsumsi maupun diaplikasi dapat menangkap efek negatif radikal bebas 

dari polusidan paparan sinar matahari, yang mengakibatkan menurunnya produksi 

kolagen 

3. Krim mata 

Karena miliki kulit yang sangat tipis, mata merupakan daerah paling sensitif 

mengalami penuaan. Lindungi sejak dini dengan mengoleskan krim mata secara 

teratur. 

 

 



 37

4. Krim vitamin A(retinoid) 

Gunakan pada malam hari untuk hasil maksimal. Vitamin A menstimulasi 

produksi kolagen dan merawat sel kulit dari kerusakan. Saat menggunakan krim 

vitamin A, kulit akan lebih sensitif terhadap sinar UV, karena itu lindungi dengan 

sunscreen di siang hari. (femina-online.com). 

2.3.3  Perawatan kulit yang tua, keriput dan lelah 

Adapun cara perawatan kulit wajah yang tua sehari-hari adalah sebagai 

berikut : 

a. Pembersihan : dilaksanakan dengan halus secara manual, memakai 

emulsi cair atau krim encer, tergantung dari derajat hidrasi untuk 

mencegah pengeringan kulit. 

b. Pengurutan  : meliputi bahu leher, dan wajah, dilakukan secara 

manual, atau digabung dengan salah satu cara masase lain. 

c. Penggunaan masker : masker yang mengandung biostimulatia untuk 

memacu regenerasi jaringan kulit. 

2.3.4 Langkah-langkah perawatan kulit wajah dirumah  

2.3.4.1  Pemeliharaan siang hari : 

a)  Pembersihan: untuk mengangkat kosmetika tata rias, dengan krim 

pembersih dan tonic dilakukan beberapa kali sampai bersih. 

b) Penyegaran: memakai kosmetika penyegar atau tonik dengan khasiat 

ringan pada leher dan wajah. 

c) Pemupukan dan perlindungan: dengan kosmetik yang mengandung 

kolagen, hormon, atau ekstra jaringan, untuk menjaga kesinambungan 
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hasil perawatan pada malam hari, dan untuk mencegah dehidrasi 

jaringan permukaan kulit, dikenakan pada wajah dan leher. 

d) Tata rias: dipilih dasar pelembab yang setengah cair, atau berupa krim 

yang halus. 

2.3.4.2  Pemeliharaan malam hari: 

a)  Pembersihan: untuk mengangkat kosmetika tata rias, dengan krim 

pembersih dan tonic dilakukan beberapa kali sampai bersih. 

b) Penyegaran:  memakai kosmetika penyegar atau tonik dengan khasiat 

ringan pada leher dan wajah. 

c)  Pemupukan: dipakai emulsi cair atau krim pemupuk sesuai dengan 

keadaan tonus dan tekstur kulit. 

2.3.5  Cara Perawatan Wajah wanita usia 40 +( Kusumadewi, 2002 : 54-56) 

2.3.5.1 Untuk jenis kulit normal  

 Perawatan jenis kulit normal dapat menggunakaan berbagai pembersih, 

namun hindari yang berkadar alkohol tinggi, bersifat alkalis, dan produk-produk 

pembersih cenderung menimbulkan penyumbatan. Pemupukan menggunakan 

pelembab untuk jenis kulit normal yang menggandung tabir surya dengan SPF 15. 

2.3.5.2 Untuk jenis kulit kering  

Kulit kering memerlukan pembersih lunak, yaitu pembersih yang 

menggandung pelembab seperti minyak zaitun, atau pembersih berbentuk krim, 

hindari pembersih yang berkadar alkohol tinggi. Lakukan pemupukan kulit 

menggunakan pelembab yang mengandung gliserin, hyaluronic acid atau 

demithicone. Zat-zat yang terkandung dalam pelembab tersebut merupakan 
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humectant. Humectant menarik air dari dalam kulitdan dari udara sekitar, 

sehingga proses dehidrasi kulit tidak berlanjut. 

2.3.5.3 Untuk jenis kulit bermiyak 

Kosmetik pembersih menggunakan berdasar air (kadar air lebih tinggi dari 

kadar minyak) dan hindari pembersih berdasar deterjen maupun peringkas pori 

(astrigent) berkadar alkohol tinggi. 

2.3.5.4 Untuk jenis kulit kombinasi 

Perawatan jenis kulit kombinasi memerlukan penangganan yang berlaku 

untuk jenis kulit normal cenderung kering dan bermiyak. Lakukan perawatan kulit 

normal/kering didaerah pipi dan kening. Sedangkan untuk daerah dahi, batang 

hidung terus kedagu bagian atas atau untuk daerah T gunakan kosmetika untuk 

jenis kulit berminyak.    

2.3.6. Alat-alat yang digunakan perawatan wajah 

Perawatan wajah yang dilakukan dari luar, alat-alat yang digunakan untuk 

perawatan wajah antara lain : 

a. Cawan kosmetik 

b. Spatula (sendok pengambil kosmetik) 

c. Kuas masker 

d. Sendok Una (alat untuk pemencet wajah) 

e. Waskom ukuran sedang 

f. Tempat sampah 

g. Gunting kecil 

h. Pinset atau pisau cukur alis 

Bahan yang digunakan dalam perawatan wajah adalah sebagai berikut: 
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a. Kapas 

b. Tissue 

c. Kamisol 

d. Handuk kecil 

e. Wash lap 

f. Hair bando 

Kosmetik yang digunakan dalam perawatan wajah adalah sebagai berikut: 

a. Baby oil atau minyak zaitun 

b. Susu pembersih 

c. Penyegar 

d. Peeling 

e. Alkohol 5%-70% 

f. Massage cream 

g. Cream pemutih, cream anti kerut 

h. Masker 

 

2.4. Kulit wajah 

Kulit merupakan organ pada tubuh manusia yang luasnya paling besar dan 

tersebar hampir seluruh tubuh. 

 Menurut Kusumadewi (2002: 15 - 21), Kulit terbentuk dari 3 lapisan utama, 

dari luar ke dalam, masing-masing lapisan disebut kulit ari, kulit jangat dan 

jaringan ikat bawah kulit: 

1. Kulit ari (Lapisan Epidermis) 

Kulit ari merupakan lapisan terluar kulit yang membatasi organ tubuh 

sebelah dalam dengan sebelah luar. Kulit ari terdiri dari lima lapisan sel, 

yang dari lapisan terbawah hingga lapisan teratas, masing-masing disebut 
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lapisan tunas, lapisan taju, lapisan berbutir, lapisan bening, dan lapisan 

tanduk. 

2. Kulit Jangat (Lapisan dermis) 

Kulit jangat selain menjadi tempat ujung-ujung saraf perasa, juga 

menjadi tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar palit (lemak), kelenjar 

keringat, otot penegak rambut, dan pembuluh darah kapiler. 

3. Jaringan Ikat Bawah Kulit (Lapisan Subcutis) 

Jaringan ikat bawah kulit merupakan jaringan lemak yang berada 

dibawah kulit jangat. Sel-selnya terdiri dari liposit, yaitu sel pembentuk 

lemak yang tersusun dalam jonjot-jonjot yang berlapis-lapis. Gambar berikut 

merupakan gambar struktur kulit. 

 
Gambar 2.5 Struktur kulit 
(www.medicastrore.com). 

 

2.4. 1 Diagnosis Kulit Wajah 

Mengdiagnosis kulit wajah adalah suatu langkah awal yang terpenting 

dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kulit wajah 

seseorang dengan cara pengamatan seksama tentang jenis kulit beserta 

kelainan-kelainan yanga ada pada kulit tersebut. 

a. Pelaksanaan diagnosa 
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Proses diagnosis kulit dilakukan tiga tahap yaitu : 

1)  Amannese 

Adalah melakukan pertanyaan/ konsultasi pelanggan sebelum 

melakukan perawatan. 

2)  Inspeksi 

Adalah langkah pengamatan pada saat perawatan dilaksanakan 

setelah pembersihan pertama. Aspek ini meliputi jenis dan kondisi 

kulit. 

3) Palpasi  

Adalah tindakan meraba-raba kulit wajah untuk mengetahui 

elasitas dan turgor kulit.(M.G Setiyani, 1996 :5-6). 

b. Hal-hal yang perlu diperhatikan  

Dalam melaksanakan diagnosis kulit ada hal-hal yang harus 

diperhatikan, antara lain : 

 

1)  Kulit wajah Normal 

Kulit wajah normal tampak kenyal, lembut dan indah dipandang mata 

atau lubang pori-pori tidak kelihatan. Pengeluaran kotoran dan pengambilan 

zat-zat oleh kulit berjalan dengan baik, jarang terdapat cacat. Untuk kulit 

normal tanpa riasan make- up pun pemilik kulit normal tampil cantik dan 

memiki. Gambar berikut merupakan kulit wajah normal. 
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Gambar 2.6 : Kulit wajah normal idaman semua orang 

(Maria Dwikarya, 2007 : 9) 
 

Perawatan kulit wajah normal sebagai berikut : 

a. Membersihkan kulit dengan air, sudah cukup untuk kulit normal yang tidak 

memakai riasan apapun. 

b. Gunakan susu pembersih, sabun dan larutan penyegar diperlukan jika kulit 

normal memakai kosmetika lengkap 

c. Krim pelemabab diperlukan jika dilingkungan  udara kering, seperti 

diruangan ber-AC. 

d. Perawatan facial diperlukan sewaktu-waktu saja, cukup 1 kali dalam 3 

bulan. 

Perlindungan terhadap panas sinar matahari, krim tabir surya perlu 

digunakan pagi hari dan siang hari. 

2)  Kulit  wajah Kering 

Kulit kering biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki bakat alergi, 

kurang gizi, terlalu banyak memakai sabun antiseptik dan mereka yang 

berusia lanjut.  

Gejala kulit wajah kering sebagai berikut:  

1. Kulit kusam 
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2. Bersisik 

3. Cepat keriput 

4. Belang putih dan coklat 

5. Mengalami dehidrasi (kekeringan). Gambar berikut merupakan 

kulit kering. 

 
Gambar 2.7 : Kulit wajah kering 

(Maria Dwikarya, 2007 : 5) 
 

Perawatan kulit wajah kering sebagai berikut : 

a. Gunakan krim pelembab sesering mungkin, baik pada siang maupun 

malam hari. 

b. Gunakan tabir surya pada siang hari, karena jenis kulit ini sangat mudah 

terkena flek kecoklatan. 

c. Sebaiknya berhati-hati memakai sabun untuk membersihkan wajah karena 

akan menambah kusam kulit yang sudah kering. 

d. Gunakan lotion berupa susu pembersih untuk mengangkat riasan wajah. 

Bilas dengan air bersih, keringkan, kemudian bubuhkan larutan penyegar 

untuk melembabkan dan mensterilkan kulit wajah. 

 3)  Kulit wajah Berminyak 

Kulit wajah berminyak biasanya dimiliki oleh orang yang jenis 

kulitnya berpori-pori besar dan cenderung berjerawat.  
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Gejala kulit wajah berminyak sebagai berikut:  

a.  Memiliki komedo atau jerawat di wajah 

b. Ada noda kecoklatan yang terletak di dalam kulit akibat timbunan 

pigmen di kulit jangat 

c. Timbulnya jerawat bernanah akibat pecahnya pembuluh darah 

kapiler, karena penderita sering memencet jerawat. Gambar berikut 

merupakan kulit berminyak. 

 
 

Gambar 2.8 : Kulit wajah berminyak 
(Maria Dwikarya, 2007 : 6) 

 
Perawatan kulit wajah berminyak sebagai berikut : 

a. Membersihkan wajah dengan sabun, terutama yang mengandung sulfur, 

kemudian dibilas dengan air yang bersih yang banyak sampai dirasa benar-

benar bersih. 

b. Larutkan penyegar (face tonic) harus selalu dipakai sessudah muka bersih. 

c. Pilihan bahan aktif untuk face tonic yang mengandung alkohol, (berfungsi 

sebagai antiseptik) dan mengandung zat-zat aktif peringkas pori-pori kulit 

wajah (astringent). 

4)  Kulit wajah Kombinasi 
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Kulit wajah kombinasi biasanya tampak lembut dan tidak berkeriput, 

tetapi kadang-kadang mengalami jerawat di zona T (hidung, dahi, dagu) 

saja.  

Tanda kulit kombinasi yaitu:  

a. Daerah T tampak mengkilap,  

b. Berpori besar,  

c. Komedo sering tampak dalam bentuk bintil putih di dahi, dan 

bintik hitam di sekitar ujung hidung (Dwikarya, 2001: 5-9). 

Gambar berikut merupakan jerawat komedo 

 
Gambar 2.9 : Jerawat komedo yang sering tampak didahi dan sekitar 

hidung untuk kulit wajah kombinasi 
                                    (Maria Dwikarya, 2007 : 8) 

 
Perawatan kulit wajah kombinasi sebagai berikut : 

a. Pemakaian kosmetika rias biasanya jarang membawa masalah pada kulit 

jenis kombinasi. 

b. Jangan sembarang memijat komedo di ujung hidung karena bisa 

meradang. 

c. Susu pembersih, sabun wajah, dan larutan penyegar selalu dipakai.  

d. Lakukan perawatan facial disalon atau klinik kecantikan 1 kali sebulan. 
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e. Oleskan tipis-tipis krim atau lotion pencegah komedo pada malam hari. 

(Maria Dwikarya, 2007 : 8). 

 

2.4.2  Kelainan/ Ganguan pada wajah 

Adapun kelainan pada wajah menurut (1996 :9) antara lain : 

a.   Komedo 

Yaitu bentuk pemula dari jerawat, yaitu kelainan berupa tonjolan kecil 

sebagia akibat tersumbatnya kelenjar minyak. Banyak terdapat pada 

bagian tubuh antara lain : 

muka, dada, lengan bagian atas dan punggung bagian atas. Komedo 

mempunyai dua bentuk yaitu : 

1.   White head (komedo putih) 

 Komedo ini berupa tonjolan kecil berwarna putih. 

2.   Black head (komedo hitam) 

 Komedo hitam adalah pemupukan lemak yang menyumbat saluran 

kelenjar minyak yang keras dan hitam karena kotoran. 

b.   Acne/ jerawat 

Acne adalah peradangan yang disertai dengan penyumbatan pada 

saluran kelenjar minyak kulit dan rambut. Adapun bentuk dari jerawat, 

yaitu : Tidak ada peradangan, terdapat banyak komedo tanpa disertai 

peradangan (penanahan). Ada peradangan, terdapat nanah seperti kista, 

pustel. 

Sedangkan macamnya jerawat yaitu : 
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 1. Acne juvenil  

adalah jerawat yang timbul pada masa puber, bentuknya kecil-kecil 

berwana merah dan tidak bernanah. 

 2.   Acne vulgaris 

 Adalah jerawat yang besar disertai penanahan. Bila sembuh 

akan menimbulkan bekas hitam. 

3.   Acne Rosacca 

 Adalah jerawt yang tumbuh pada pembuluh darah, yang mekar 

dipermukaan kulit. 

4.   Acne Nitrocica 

 adalah jerawat yang sudah parah dan semakin lama mendalam, 

dapat menimbulkan lubang. 

c.   Millium (milia) 

    Adalah bentuk komedo tertutup rapat dan mengeras, terlihat sebagai 

tonjolan kecil, putih kekuningan. Kelainan ini biasanya terdapat pada kulit 

kering akibat dari pori-pori yang sangat halus. 

d.   Pigmentasi 

Adalah terjadinya perubahan warna kulit akibat terganggunya 

melamin pada sel melanosit. 

Gangguan dari pigmentasi dibedakan menjadi : 

(1)  Melasma 

kelainan berupa bercak coklat tua terbatas tegas, dan biasanya 

berbentuk simetris antara kanan dan kiri. 
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Penyebab adanya melasma antara lain : sinar matahari, pil 

kontrasepsi, wanita yang sedang hamil, masa menopause dan lanjut 

usia. 

 (2)  Ephilides 

Kelainan berupa bercak coklat terang dalam bentuk kecil dan dapat 

terlihat seluruh tubuh. 

 (3)  Lentigo 

Kelaianan berupa bercak kecil berwarna coklat kehitaman, 

biasanya terdapat pada kulit yang berpijar sinar matahari 

 (4)  Adison 

Bercak kehidupan yang akhirnya menular keseluruh tubuh. 

 (5)  Melanoderm 

Kelainan berupa bercak, kecoklatan karena peradangan atau inflasi, 

misalnya karena luka bakar, obat-obatan (kalpanax, spirtus) dan 

alergi kosmetik. 

 (6)  Hipopigmentasi  

Adalah perubahan kulit menjadi terang dari warna kulit aslinya 

karena adanya gangguan dalam pembentukan melamin dalam 

melanosit, Kelainan ini biasanya berupa bercak putih. 

 Bercak coklat pada wajah yang di sebabkan oleh sinar UV dapat 

dikurangi dengan menggunakan, pelembab wajah, bleacing cream atau krim anti 

aging. Penyebab timbulnya bercak coklat karena : 

(a)   Lingkungan sekitar 
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Lingkungan yang kotor sering terkena debu, bekas jerawat, polusi 

udara, luka bakar dan sering terkena paparan sinar matahari yang 

berlebihan. 

(b)  Dari dalam  

Pemakaian pil kontrasepsi, perokok, wanita yang sedang hamil, 

Masa menopouse, obat-obatan dan alergi kosmetik. 

Setelah mengetahui penyebab yang menimbulkan bercak coklat pada wajah 

maka cara pencegahannya : 

1)  Jagalah selalu kebersihan kulit wajah 

2)  Usahakan selalu berjiwa dan berfikiran tenang 

3)   Kurangi makanan yang berlemak, pedas 

4)  Asupan sayuran hijau dan buah-buahan segar terutama yang mengandung 

vitamin C seperti : jambu biji, jeruk, tomat, wortel, apel, dan pepaya 

sangat baik untuk kulit. 

5)   Olah raga yang cukup dan teratur 

6)  Olah raga yang teratur sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh secara 

menyeluruh. 

2.4.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah : 

a. Maraknya kosmetika anti aging dikalangan kaum wanita terutama 

untuk mencegah penuaan dini, agar tampak lebih muda di usia 

tua/lanjut. 

b.  Pengaruh lingkungan sekitar: polusi udara, sinar UV yang berlebihan 

dapat menimbulkan kulit wajah cepat mengalami proses penuaan dini. 
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2.5  Kerangka Berfikir 

Kosmetika adalah sedian atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada 

luar badan epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin (bagian luar), gigi 

dan rongga, mulut, untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah 

kenampakan melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau 

badan, tetap tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit. Setiap wanita pasti membutuhkan kosmetika sebagi salah satu 

memenuhi hidupnya disamping sebagiai penunjang aktivitasnya sehari-hari. 

Sebagai salah satu kebutuhan manusia, kosmetik akan dibeli dan dipergunakan, 

tetapi pembelian tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain jenis 

produk kosmetik, manfaat penggunaan cara pemakaian, dan efek yang terjadi 

pada yang pemakai. 

Seseorang memakai produk kosmetik tentunya ingin membuat 

penampilanya menarik dan cantik. Disisi lain para pemakaian kosmetik, 

khususnya penggunaan kosmetika anti aging wajah menginginkan kulit wajahnya 

tampak lebih muda dan dapat mencegah penuaan, serta melindungi kulit wajahnya 

terutama pada sinar matahari yang menggandung UV (ultra violet) yang dapat 

merusak kulit dan munculnya garis-garis kerutan halus pada kulit. 

Semua orang dapat melakukan perawatan kulit wajahnya secara teratur 

antara lain dengan tahap pembersihan, penyegaran, pelembaban dan pemupukan. 

Penggunaan kosmetika anti aging wajah yang disertai perawatan dan cara 

penggunaannya diharapkan dapat meminimalkan efek yang tidak baik bagi 

pemakai, dan sebaliknya akan menghasilkan kulit wajah yang cantik dan sehat. 
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SKEMA KERANGKA BERFIKIR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 Gambar skema 2.6 Kerangka Berfikir 
 

 

 

Populasi 

10 Responden 

Purposive sample (pertimbangan) 

SMK N 1 SMK N 2 SMK N 3 SMK N 4 

Batasan umur 25-60 Tahun 

Mendiagnosa jenis-jenis 
kulit wajah pada sampel 

Kondisi sebelum menggunakan anti aging 

Pemakaian kosmetik anti aging 
dan prosesnya selama 1 bulan 

Setelah pemakaian kosmetik Hasil dari pemakaian kosmetik 
anti aging deskriptif 

Uji Wilcoxon 

Aspek yang diamati : 
 

1. Kondisi jenis kulit wajah 
2. Tekstur kulit wajah 
3. Kerutan kulit wajah 
4. Kelainan kulit wajah
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2.7    Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul. (Suharsimi Arikunto 2002 : 

62). 

Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

2.7.1 Hipotesis kerja (Ha) 

Ada pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil perawatan kulit 

wajah pada Ibu-ibu guru SMK Negeri karanganyar Kabupaten 

Karanganyar. 

2.7.2    Hipotesis nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil perawatan 

kulit wajah pada Ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar Kabupaten 

Karangayar. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 

8) dan Sudjana (2002 : 108). Menyatakan bahwa populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin dari hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif 

ataupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan 

lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.  

Jumlah SMK Negeri di Kabupaten Karanganyar ada empat SMK, yaitu 

SMK N 1, SMK N 2, SMK N 3, SMK N 4 Karanganyar sebanyak 80 ibu-ibu guru 

SMK. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah semua SMK N Karanganyar 

sebanyak 80 ibu-ibu guru SMK.  

Adapun rincian tiap SMK Negeri Karanganyar adalah sebagai berikut:  

SMK N 1 Karanganyar dari 32 ibu guru 

SMK N 2 Karanganyar dari 20 ibu guru 

SMK N 3 Karanganyar dari 12 ibu guru 

SMK N 4 Karanganyar dari 16 ibu guru 

3.1.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah sebagian atau yang mewakili populasi yang diteliti 

Suharsimi Arikunto, 2002 : 109), sedangkan menurut (Sudjana, 2002 : 6) sampel 

adalah subyek yang sesungguhnya dari suatu penelitian. Sampel yang diambil 

adalah 10 responden dari jumlah populasi, adapun cara pengambilan sampel yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah purposive sample (pertimbangan) yang 

menggunakan kosmetika anti aging wajah. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

adanya pertimbangan keterbatasan waktu, dana dan tenaga. Dengan demikian 

jumlah sampel pada penelitian ini adalah 10 Responden ibu-ibu guru. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi atau obyek penelitian yang bervariasi, 

yang terdiri dari variabel bebas (X) yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya 

variabel dependent/terikat dan variabel terikat (Y) yaitu variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel independent/bebas. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 93-

103). 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.2.1 Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penggunaan kosmetika anti 

aging wajah.  

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil perawatan kulit wajah.  

3.3 Desain Penelitian 

Dari populasi penelitian ini yaitu ibu-ibu guru SMK Negeri Karanganyar 

kabupaten karanganyar, diambil responden 10 ibu guru yang batasan umurnya 25-

60 tahun, peneliti memberikan kosmetika anti aging kepada Ibu-ibu guru SMK 

Negeri Karanganyar yang bersedia menggunakan kosmetika anti aging wajah, 
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selama 1 bulan, masing-masing responden diberi dua jenis kosmetika anti aging 

wajah yaitu : krim pagi digunakam pada pagi hari sebagai pelembab, dan krim 

malam digunakan pada malam hari sebelum tidur secara rutin, 10 responden 

tersebut diamati secara langsung dengan menggunakan lembar observasi dengan 

mata dilihat kerutan dan  diraba permukaan kulitnya, untuk mengetahui kondisi 

wajahnya sebelum dan sesudah penggunaan kosmetika anti aging wajah. penilaian 

dilakukan dengan lembar observasi dan hasil foto yang didukung dengan 

wawancara, untuk mengurangi subyektivitas dalam melakukan penilaian. Setiap 

subyek dilakukan penilaian menggunakan empat aspek yaitu: kondisi, tekstur, 

kerutan dan kelainan wajah. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:  

3.4.1 Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar (Arikunto, 

2002 : 204). Metode observasi dapat pula dikatakan sebagai kegiatan untuk 

memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata (Arikunto, 2002 : 133). 

Kegiatan observasi dilakukan melalui penglihatan, perabaan, penciuman, dan 

pendengaran.  

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan 

langsung kondisi kulit wajah ibu-ibu guru.  

3.4.2 Metode Dokumentasi 
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Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi untuk menyelidiki benda-benda 

tertulis, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, 

dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002 : 206). Metode dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh daftar nama ibu-ibu guru SMK Negeri 

Karanganyar. 

3.4.3 Metode Wawancara 

Wawacara merupakan usaha memperoleh informasi dari responden dengan 

cara bertanya langsung tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Suharsimi 

Arikunto 2002 : 200). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai data 

pendukung hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu peneliti menggunakan suatu 

metode untuk mengumpulkan data (Suharsimi Arikunto, 2002 : 136).  

Dalam penelitian ini menggunakan metode obervasi dengan menggunakan 

expert jusment yang telah divalidasi dari ahlinya, sehingga dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi kulit wajah ibu-ibu guru SMK Negeri karanganyar sebelum 

dan sesudah menggunakan kosmetika anti aging wajah. Dimana metode tersebut 

untuk mengetahui pengaruh kosmetika anti aging wajah terhadap hasil perawatan 

kulit wajah pada Ibu-ibu guru SMK. 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 
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3.6.1. Uji Wilcoxon 

Uji Wilcoxon yaitu Tes tanda memanfaatkan informasi tentang arah 

perbedaan didalam pasangan- pasangan, data berpasangan memberikan bobot 

yang lebih besar untuk kedua kondisinaya, dibandingkan dengan pasangan yang 

menunjukan perbedaan yang kecil.(Sidney siegel, 1994 :93) 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penggunaan kosmetika 

anti aging wajah terhadap perubahan kondisi kulit wajah pada ibu-ibu guru SMK 

Negeri Karanganyar digunakan uji Wilcoxon. Uji ini digunakan karena data yang 

dieproleh dari penilaian kualitatif dan ditransformasi ke dalam data kuantitatif 

sehingga tidak perlu pengujian kenormalan dan homogenitas data. Di samping itu, 

responden yang diuji relatif kecil yaitu hanya 10 responden. Uji Wilcoxon 

merupakan statistik non parametric dengan rumus: 

Rumus : 
 

Dengan demikian,  

 

Dalam kajian penelitian ini, uji wilcoxon digunakan bantuan program SPSS 

release 12 dengan maksud untuk menghindari terjadinya kesalahan hitung 

sehingga hasilnya lebih akurat. Apabila diperoleh nilai p value < 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ada pengaruh penggunaan kosmetika anti aging 

wajah terhadap perubahan kondisi kulit wajah pada ibu-ibu guru SMK Negeri 

Karanganyar. 

BAB 4 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini mengungkap tentang penilaian melalui observasi langsung 

terhadap 10 guru yang menggunakan kosmetika anti aging wajah selama 1 bulan. 

Penilaian dilakukan oleh pengamatan langsung dengan obervasi dan foto hasil 

sebelum dan sesudah menggunakan kosmetika anti aging wajah dan didukung 

dengan wawancara, untuk mengurangi subyektivitas dalam melakukan penilaian. 

Setiap subyek dilakukan penilaian menggunakan empat aspek yaitu: kondisi, 

tekstur, kerutan dan kelainan wajah.  Berikut ini paparan hasil pengamatan 

terhadap 10 responden sebelum dan sesudah menggunakan kosmetika anti aging 

wajah. 

1. Kode: R-01 (jenis kulit berminyak)  

Tabel 4.1. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 01 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Terdapat noda gelap, 

pori besar, minyak 
berlebihan 

2 Terlihat lebih segar, pori 
sedikit kecil, minyak 
sedikit berkurang 

2 

Tekstur  Halus dan kendor 3 Halus sedikit lebih 
kencang 

4 

Kerutan Dahi, mata, hidung, 
bibir 

2 Kerutan tersamarkan 3 

Kelainan Komedo,  pigmentasi, 
millia 

3 Komedo,  pigmentasi, 
millia 

3 

Responden nomor 01 yang memiliki jenis kulit berminyak ini setelah 

menggunakan kosmetika mengalami perubahan pada tekstur dan kerutan pada 
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wajah. Awalnya tektur wajah kendor dan adanya kerutan pada mata, hidung dan 

bibir mengalami perubahan menjadi sedikit lebih kencang dan  kerutan 

tersamarkan setelah menggunakan kosmetika anti aging wajah.  Lebih jelasnya 

dapat dilihat dari perbandingan kondisi wajah sebelum dan sesudah menggunakan 

kosmetika anti aging wajah pada gambar 4.1. 

 

 

 

 
           (a)        (b) 
Gambar 4.1.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden nomor 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kode: R-02 ((Jenis Kulit Kombinasi)  

Tabel 4.2. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 02 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
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Jenis kulit Daerah T tampak 
mengkilap, bagian pipi 
normal, komedo sering 
tampak dalam bintil 
putih di dahi dan bintil 
hitam pada bagian 
ujung hidung 

2 Terlihat lebih segar 2 

Tekstur  Halus dan kendor 3 Terlihat lebih halus dan 
kencang 

4 

Kerutan Di sekitar mata 2 Sedikit tersamarkan 3 
Kelainan Pigmentasi, komedo, 

millia 
2 Komedo,millia, 

Pigmentasi sedikit 
tersamarkan 

3 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 02 yang memiliki jenis kulit kombinasi ini mengalami 

perubahan pada aspek tekstur, kerutan dan kelainan yang muncul setelah 

menggunakan kosmetika anti aging wajah. Awalnya tekstur kulit wajah halus 

namun kendor berubah menjadi lebih halus dan kencang. Kerutan yang ada di 

sekitar mata menjadi tersamarkan, demikian juga dengan pigmentasi dan komedo 

yang muncul sedikit tersamarkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 

 

 

 

 

         (a)                           (b) 
Gambar 4.2.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 02 

3. Kode: R-03 ((Jenis Kulit Kombinasi) 

Tabel 4.3. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 03 
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Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Mengkilap di bagian T, 

pipi kering, pori besar, 
komedo sering tampak 
bintil putih dan bintil 
hitam pada ujung 
hidung 

1 Wajah sedikit lebih putih, 
mengkilap di bagian T, 
pipi kering, pori besar, 
komedo sering tampak 
bintil putih dan bintil 
hitam pada ujung hidung 

1 

Tekstur  Halus dan kendor 3 Terlihat lebih halus dan 
kencang 

4 

Kerutan Mata, bibir, dagu 2 Kerutan sedikit 
berkurang dapat 
tersamarkan 

3 

Kelainan Pigmentasi, millia, 
komedo 

2 Millia dan komedo Noda 
hitam dapat tersamarkan  

3 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 03 yang memiliki kulit dengan jenis kombinasi ini 

mengalami perubahan pada tiga aspek yaitu tekstur, kerutan dan kelainan yang 

ada. Setelah menggunakan kosmetika anti aging wajah tekstur menjadi lebih halu 

dan kencang, kerutan yang ada di mata, bibir dan dagu sedikit berkuang dan dapat 

tersamarkan serta pigmentasi, millia, komedo dapat tersamarkan dan berkurang. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (a)      (b) 
Gambar 4.3.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 03 
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4. Kode: R-04 ((Jenis Kulit berminyak) 

Tabel 4.4. Hasil Pengamatan terhadap Responden nomor 04 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Terdapat noda gelap, 

pori besar, minyak 
berlebihan dan 
berjerawat  

1 Noda-noda dapat 
tersamarkan  

4 

Tekstur  Kasar dan kencang 2 Lebih halus dan kencang 3 
Kerutan Tidak ada  4 Tidak ada 4 
Kelainan Jerawat, millia, 

komedo 
2 Millia, komedo, Jerawat 

sedikit berkurang  
3 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden 04 dengan jenis kulit berminyak yang awalnya memiliki noda 

gelap, pori besar, minyak berlebihan dan berjerawat, setelah 1 bulan 

menggunakan kosmetika anti aging wajah noda-noda yang ada tersamarkan. 

Bahkan tekstur kulit yang awalnya kasar dan kencang terlihat lebih halus dan 

kencang dan kelainan yang ada seperti jerawat menjadi berkurang meskipun milia 

dan komedo masih muncul. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4. 4. 

 

 

 

 

(a)    (b) 
Gambar 4.4.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 04 
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5. Kode: R-05 ((Jenis Kulit kering) 

Tabel 4.5. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 05 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Kulit kusam dan kasar, 

cepat berkerut, warna kulit 
belang coklat dan putih, 
mengalami dehdrasi. 

1 Wajah sedikit lebih 
putih,  

1 

Tekstur  kasar dan kendor 1 Terlihat lebih halus 
dan kencang 

3 

Kerutan Terdapat kerutan pada 
seluruh wajah dahi, Mata, 
hidung, pipi, bibir, dagu 

1 Kerutan sedikit 
berkurang dapat 
tersamarkan 

2 

Kelainan Pigmentasi, millia, 2  milliaNoda hitam 
dapat tersamarkan 

2 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 05 dengan jenis kulit kering mengalami perubahan 

pada tekstur dan kerutan. Setelah menggunakan kosmetika ini tekstur kulit wajah 

menjadi lebih halus dan kencang, padahal sebelumnya kasar dan kendor. Kerutan-

kerutan yang ada pada seluruh wajah mulai dahi, mata, hidung, pipi, bibir dan 

dagu menjadiberkurang dan tersamarkan sedangkan pigmentasi dan milia masih 

ada. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

 
 
 
(a)    (b) 

Gambar 4.5.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 
menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 05 
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6.  Kode: R-06 (Jenis Kulit Kombinasi) 

Tabel 4.6. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 06 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Mengkilap di bagian T, 

pipi normal 
3 Wajah sedikit lebih putih, 

segar dan enak dilihat 
3 

Tekstur  Halus dan kencang 4 Terlihat lebih halus dan 
kencang 

4 

Kerutan Tidak ada kerutan  4 Tidak ada kerutan 4 
Kelainan  komedo 3 Komedo sedikit tidak 

tampak 
4 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 06 dengan jenis kulit kombinasi hanya mengalami 

perubahan pada kelainan yang ada, sebab responden ini awalnya sudah memiliki 

tesktur kulit wajah yang halus dan kencan serta tidak ada kerutan. Setelah 

menggunakan kosmetika anti aging wajah komedo yang ada sedikit tidak tampak. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

 

 

 

(a)    (b) 
Gambar 4.6.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 06 
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7. Kode: R-07 (Jenis Kulit berminyak) 
Tabel 4.7. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 07 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Terdapat noda gelap, 

pori besar, minyak 
berlebihan, berjerawat 
dan pori-pori besar 

1 Noda-noda dapat 
tersamarkan 

2 

Tekstur  Kasar dan kencang 2 Terlihat lebih halus dan 
kencang 

3 

Kerutan Kerutan tidak ada 4 Kerutan tidak ada 4 
Kelainan Jerawat, millia, 

komedo 
2 Jerawat sedikit berkurang 3 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 07 dengan jenis kulit berminyak mengalami perubahan 

setelah menggunakan kosmetika anti aging wajah. Noda-noda yang ada dapat 

tersamarkan, tekstur kulit menjadi halus dan kencang serta jerawat sedikit 

berkurang meskipun masih ada millia dan komedo. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 4.7 

 

 

 

 

(a)    (b) 
Gambar 4.7.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 07 
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8. Kode: R-08 (Jenis Kulit berminyak) 

Tabel 4.8. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 08 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Terdapat noda gelap, 

pori besar, minyak 
berlebihan, berjerawat 
dan pori-pori besar 

1 Noda-noda gelap dapat 
tersamarkan 

1 

Tekstur  Kasar dan kendor 2 Terlihat lebih halus dan 
kencang 

4 

Kerutan Kerutan sekitar mata 2 Kerutan sedikit 
berkurang di bagian mata 
dapat tersamarkan 

2 

Kelainan Jerawat, millia, 
komedo 

2 Jerawat sedikit berkurang 3 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 08 dengan jenis kulit berminyak, mengalami perubahan 

pada tekstur dan kelainan yang ada . Setelah menggunakan kosmetika anti aging 

wajah tekstur wajah menjadi lebih halus dan kencang jika dibandingkan dengan 

awal sebelum menggunakan kosmetika ini kasar dan kendor. Jerawat yang ada 

sedikit berkurang, sedangkan millia dan komedo masig muncul. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

 

 

 

(a)    (b) 

Gambar 4.8.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 
menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 08. 
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9. Kode: R-09 ((Jenis Kulit Berminyak) 

Tabel 4.9. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 09 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Terdapat noda gelap, 

pori besar, minyak 
berlebihan, berjerawat 
dan pori-pori besar 

1 Kulit lebih segar 1 

Tekstur  Halus dan kendor 3 Terlihat lebih kencang 4 
Kerutan Kerutan sekitar mata 3 Kerutan sedikit 

berkurang dapat 
tersamarkan 

3 

Kelainan Pigmentasi, millia, 
komedo, jerawat 

1 Jerawat sedikit berkurang 2 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Responden Nomor 09 dengan jenis kulit berminyak mengalami perubahan 

pada tekstur dan kelainan. Tekstur yang awalnya kendor berubah menjadi kencang 

dan jerawat yang ada sedikit berkurang setelah menggunakan kosmetika anti 

aging wajah, meskipun pigmentasi, millia dan komedo masih nampak. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

 

 

 

(a)    (b) 

Gambar 4.9.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b) 
menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 09 
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10.Kode: R-10 ((Jenis Kulit Kombinasi) 

Tabel 4.10. Hasil Pengamatan terhadap Responden Nomor 10 

Sebelum menggunakan Setelah menggunakan Aspek Deskriptif Skor Deskriptif Skor 
Jenis kulit Mengkilap di bagian T, 

pipi kering, pori besar, 
komedo sering tampak 
bintil putih dan bintil 
hitam pada ujung 
hidung 

1 Wajah sedikit lebih putih, 
mengkilap di bagian T, pipi 
kering, pori terlihat lebih 
kecil, komedo sering tampak 
bintil putih dan bintil hitam 
pada ujung hidung 

1 

Tekstur  Halus dan kendor 3 Terlihat lebih halus dan 
kencang 

4 

Kerutan Kerutan disekitar mata 
dan bibir  

3 Kerutan sedikit berkurang 
dapat tersamarkan 

4 

Kelainan Pigmentasi, millia, 
komedo 

3 Kelainan wajah dapat 
tersamarkan dan bekurang 

3 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 
Responden Nomor 10 dengan kulit kombinasi mengalami perubahan pada 

tekstur kulit wajah dan kerutan setelah menggunakan kosmetika anti aging wajah 

selama satu bulan. Tekstur kulit yang awalnya kendor terlihat menjadi lebih 

kencang dan kerutan di sekitar mata dan bibir sedikit berkurang dan dapat 

disamarkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 10 

 

 

 

 

 

 

               (a)                        (b) 
Gambar 4.10.  Perbandingan Kondisi wajah sebelum (a) dan sesudah (b)                     

menggunakan kosmetika anti aging wajah pada responden 10. 
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Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat dirangkum data sebelum dan 

sesudah penggunaan kosmetika anti aging wajah pada tabel 11. 

Tabel 11.  Hasil Penilaian kulit wajah sebelum dan sesudah penggunaan 
konsmetika anti aging wajah 

Sebelum menggunakan 
kosmetika anti aging wajah 

Sesudah menggunakan 
kosmetika anti aging wajah 

selama 1 bulan 
Aspek Aspek 

No Kode 

1 2 3 4 Jumlah 1 2 3 4 Jumlah 

1 R-01 (M) 2 3 2 3 10 2 4 3 3 12
2 R-02 (K) 2 3 2 2 9 2 4 3 3 12
3 R-03 (K) 1 3 2 2 8 1 4 4 3 12
4 R-04 (M) 1 2 4 2 9 4 3 4 3 14
5 R-05 (R) 1 1 1 2 5 1 3 2 2 8
6 R-06 (K) 3 4 4 3 14 3 4 4 4 15
7 R-07 (M) 1 2 4 2 8 2 3 4 3 12
8 R-08 (M) 1 2 2 2 7 1 4 2 3 10
9 R-09 (M) 1 3 3 1 8 1 4 3 2 10

10 R-10 (K) 1 3 3 3 10 1 4 4 3 12
Rata-rata 1.4 2.6 2.7 2.2 8.8 1.8 3.7 3.2 2.9 11.7

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 
 
Keterangan: 
Aspek 1 :  kondisi kulit wajah  Aspek 3 :  kerutan wajah 
Aspek 2 :  tekstur kulit wajah   Aspek 4 :  kelainan pada wajah 

4.1.2 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penggunaan kosmetika anti 

aging wajah terhadap perawatan kulit wajah dapat dilihat dari uji Wilcoxon. Uji 

ini merupakan pengujian perbedaan dua kondisi yang berbeda antara sebelum dan 

sesudah menggunakan kosmetika anti aging wajah. Pengujian ini merupakan 

statistik non parametrik dan digunakan untuk pengujian hipotesis karena 

responden yang diuji relatif kecil (10 responden) dan datanya berupa data ordinal. 

Hasil  pengujian menggunakan program SPSS release 12 menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.12. Hasil Uji Wilcoxon  

Test Statisticsb

-1.342a .180
-2.810a .005
-2.121a .034
-2.530a .011
-2.820a .005

Kondisi wajah (setelah) - Kondisi wajah (sebelum)
Tekstur (setelah) - Tekstur (sebelum)
Kerutan (setelah) - Kerutan (sebelum)
Kelainan (setelah) - Kelainan (sebelum)
Total skor (setelah) - Total skor (sebelum)

Z
Asymp. Sig.

(2-tailed)

Based on negative ranks.a. 

Wilcoxon Signed Ranks Testb. 
 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

 
Terlihat pada tabel 4.12, nilai signifikansi untuk total skor sebesar 0,005 < 

0,05 yang berarti bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penggunaan 

kosmetika anti aging wajah terhadap perawatan kulit wajah diterima. Setelah 

menggunakan kosmetika anti aging perolehan skornya cenderung lebih tinggi 

daripada sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil perawatan wajah 

setelah menggunakan kosmetika tersebut cenderung lebih baik. Hal ini 

ditunjukkan pula dari hasil pengujian setiap aspeknya ternyata terjadi perubahan 

yang signifikan pada aspek tekstur, kerutan dan kelainan dengan nilai signifikan 

masing-masing 0,005; 0,034 dan 0,011 < 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa setelah menggunakan anti aging wajah terjadi perubahan pada tekstur kulit 

wajah, kerutan di wajah dan berkurangnya kelainan wajah. Namun demikian 

kondisi wajah relatif sama, terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,180 > 0,05.  
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Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

 
Gambar 4.11.  Perbedaan Skor Penilaian Wajah Sebelum dan Sesudah 

Menggunakan Kosmetika Anti Aging Wajah 
 

Untuk mengetahui efektivitas penggunaan anti aging wajah ditinjau dari 

umur responden dapat dilihat dari hasil uji U Mann Whitney sebagai berikut : 

Tabel 4.13. Hasil Uji U Mann Whitney 

Test Statisticsb

7.500 10.500 .000 4.000
22.500 25.500 15.000 19.000
-1.491 -.516 -2.887 -2.032

.136 .606 .004 .042

.310
a

.690
a

.008
a

.095
a

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

Perubahan
kondisi wajah

Perubahan
tekstur

Perubahan
kerutan

Perubahan
kelainan

Not corrected for ties.a. 

Grouping Variable: Usiab. 
 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 
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Terlihat dari hasil uji U Mann Whitney diperoleh nilai signifikansi untuk 

aspek perubahan kondisi wajah, perubahan tekstur dan perubahan kelainan wajah 

masing-masing sebesar 0,310; 0,690 dan 0,095. Ketiganya melebihi 0,05 yang 

berarti bahwa antara usia 25-29 tahun dan usia 30 tahun ke atas tidak ada 

perbedaan perubahan kondisi wajah, tekstur wajah dan kelainan wajah. Ini 

menunjukkan bahwa penggunaan anti aging sama-sama efektif meningkatkan 

kualitas kondisi wajah, memperhalus dan mengencangkan tekstur serta 

mengurangi kelainan wajah antara usia 25-29 tahun dan usia 30 tahun ke atas. 

Namun dari nilai signifikansi untuk perubahan kerutan sebesar 0,008 < 0,05 yang 

berarti ada perbedaan efektifitas penggunaan anti aging ditinjau dari umur. Ada 

kecenderungan bahwa penggunaan anti aging wajah lebih efektif untuk 

mengurangi kerutan wajah pada usia 30 tahun ke atas dibandingkan yang pada 

usia 25-29 tahun. Perbedaan ini disebabkan karena pada usia 30 tahun ke atas 

cenderung lebih terlihat kerutan-kerutan di wajah. Dengan anti aging tersebut 

secara nyata dapat mengurangi kerutan-kerutan di wajah. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pad atabel berikut. 

Tabel 4.14. Hasil Uji U Mann Whitney terhadap perubahan penilaian terhadap 
wajah setelah menggunakan anti aging wajah ditinjau dari segi usia 

Perubahan Usia Kondisi wajah Tesktur Kerutan Kelainan 
25-29 tahun 0.80 1.00 0.00 1.20 
30 tahun ke atas 0.00 1.20 1.20 4.00 

Sumber : Data penelitian diolah, 2009 
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4.2 Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kosmetika anti aging wajah 

dalam perawatan kulit wajah oleh ibu-ibu guru SMK N Karanganyar  memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap perubahan kulit wajah ke arah yang lebih baik 

terutama tekstur, kerutan dan kelainan kulitnya.  

Hasil penilaian terhadap 10 ibu guru SMK N Karanganyar diperoleh rata-

rata skor pada aspek kondisi kulit wajah sebelum menggunakan kosmetika anti 

aging dan sesudah menggunakan kosmetika anti aging wajah. Hal ini berarti 

bahwa penggunaan anti aging wajah tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan 

kondisi kulit wajah dengan kata lain antara kondisi kulit wajah antara sebelum dan 

sesudah penggunaan anti aging wajah relatif sama.  

Kulit wajah pada ibu-ibu guru SMK N Karanganyar yang jenis kulitnya 

berminyak sebelum penggunaan anti aging wajah cenderung berpori besar, 

produksi minyak berlebihan dan berjerawat, namun setelah menggunakan 

kosmetika tersebut produksi minyak hanya berkurang sedikit, jerawat masih ada 

hanya berkurang sedikit dan perubahan pori-pori tidak terlalu terlihat. Pada jenis 

kulit wajah kombinasi cenderung tampak mengkilat pada daerah T, dahi, hidung 

dan dagu. Kondisi ini hanya mengalami perubahan sedikit terutama pada daerah T 

tidak terlalu mengkilap. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anti aging 

belum memberikan dampak positif pada perubahan kondisi kulit wajah. Jenis kulit 

wajah merupakan sifat alami yang dimiliki oleh seseorang dengan karakteristik 

yang berbeda-beda, sehingga dengan perawatan menggunakan kosmetika tidak 

dapat mengubah jenis kulit namun hanya memberikan efek menyamarkan 
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produksi minyak dan lubang pori-pori kulit. Sesuai dengan karakteristik anti 

aging merupakan sendian untuk mencegah degenaratif seperti terlihat jelas pada 

kulit keriput, kulit kasar dan noda-noda gelap. Penggunaan anti aging cenderung 

berpengaruh pada perubahan tekstur kulit wajah. 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap tekstur kulit wajah diperoleh rata-rata 

sebelum penggunaan anti aging wajah dan setelah menggunakan anti aging wajah. 

Hal ini berpengaruh penggunaan anti aging wajah dalam waktu 1 bulan terhadap 

perubahan tekstur. Pada awalnya tekstur kulit wajah cenderung kencang dan kasar 

karena terdapat jerawat dan komedo serta bekas-bekas jerawat. Setelah 

menggunakan kosmetika anti aging wajah tekstur mengalami perubahan yang 

signifikan yaitu tekstur menjadi lebih halus dan kencang. Perubahan ini 

disebabkan karena anti aging secara memiliki kandungan CLA dan AHA Retinol. 

CLA berfungsi menstimulasi aktivitas kulit yang sehat untuk pembentukan sel-sel 

kulit baru dan mempertahankan kadar kolagen yang sehat. CLA mengandung 

kolagen untuk untuk memperbaiki elastisitas kulit sehingga kulit menjadi 

kencang, sedangkan AHA memberikan efek dan bereaksi bagian luar lapisan kulit, 

memperlemah ikatan yang menahan sel-sel kulit mati. Sel-sel kulit mati terangkat 

dari lapisan kulit, sehingga kulit menjadi halus. Retinol adalah bahan anti aging 

terbaik yang merupakan bentuk dari vitamin A yang dapat ditemukan dikulit 

secara alami. Retinol akan masuk lebih dalam kedalam kulit, sehingga membantu 

merangsang pertumbuhan sel-sel baru dan menstimulasi produksi kolagen. 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerutan kulit wajah diperoleh rata-

rata sebelum pemakaian kosmetika anti aging wajah dan setelah pemakaian 
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kosmetika anti aging wajah. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan anti aging terhadap perubahan kerutan. Pada awalnya kerutan-kerutan 

kulit nampak jelas pada bagian dahi, mata, hidung, pipi dan sekitar bibir. Kerutan-

kerutan pertanda adanya penuaan dini yang disebabkan serat elastis dalam kulit 

berkurang sehingga menyebabkan kulit mengendor dan melipat menjadi kerut 

atau keriput. Berkurangnya serat elastis kulit karena hilangnya elastin dan kolagen 

sehingga ketebalan lapisan dermis berkurang 20%. Hilangnya serat ini berdampak 

buruk terhadap kelembaban dan ketegangan kulit sehingga menimbulkan kerut 

atau keriput  (www.medicastore.com : 2008). 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek kelainan sebelum penggunaan 

anti aging mengalami peningkatan sesudah menggunakan kosmetika anti aging 

wajah. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan anti aging 

terhadap perubahan kelainan kulit wajah. Awalnya terjadi kelainan kulit wajah 

yaitu terlihat adanya pigmentasi yang disebabkan karena sinar matahari yang 

berlebihan yang mengandung sinar Ultra Violet (UV). Setelah menggunakan anti 

aging selama 1 bulan, noda-noda gelap tersamarkan oleh antioksidan yang 

mengandung vitamin C terbukti menekan proses noda-noda gelap kulit wajah dan 

melindungi kulit dari pengaruh negatif faktor luar seperti polusi, sinar UV, iklim, 

AC dan asap rokok (www.medicastorre.com : 2008 ). 

Berdasarkan efektivitas penggunaan anti aging wajah ditinjau dari umur 

responden dapat dijelaskan bahwa kosmetika anti aging sama-sama efektif 

meningkatkan kualitas kondisi wajah pada semua umur. Namun dalam perubahan 

kerutan kosmetika anti aging wajah lebih efektif pada umur 30 keatas, 
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dikarenakan pada umur 30 keatas cenderung kulit wajah lebih terlihat kerutan-

kerutan pada wajah, terutama pada bagian dahi dan dagu. Setelah penggunaan 

kosmetika anti aging wajah pada saat dievaluasi dengan observasi terjadi 

peningkatan yang lebih baik. Dengan demikian anti aging tersebut efekif dapat 

mengurangi kerutan-kerutan di wajah. 

Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan responden (Ibu-ibu 

guru) yang memperoleh informasi bahwa perawatan kulit wajah sangat penting 

bagi wanita yang mendambakan kulit wajahnya tampak awet muda sehingga 

mendorong mereka untuk melakukan perawatan kulit wajah yang salah satunya 

menggunakan kosmetika anti aging wajah, yang diyakini dapat menjadikan kulit 

wajah lebih halus, kulit terlihat kencang dan terlihat tampak lebih muda. 

Dibandingkan dengan sebelum menggunakan kosmetika anti aging wajah, kondisi 

kulit wajah responden meningkat. Sehingga perawatan wajah dengan 

menggunakan kosmetika anti aging wajah untuk memberikan efek kulit wajah 

tampak kencang dan halus. 

Secara umum dengan penggunaan kosmetika anti aging wajah 

berpengaruh terhadap perubahan tekstur, yaitu Permukaan kulit (dapat dilihat dan 

diraba) permukaan pada kulit yang sebelumya kasar menjadi lebih halus, dan 

kendor menjadi lebih kencang, kerutan yang tampak dapat tersamarkan dan 

kelainan kulit wajah terutama pigmentasi dapat tersamarkan setelah penggunaan 

kosmetika anti aging wajah, dengan demikian pengaruh signifikan penggunaan 

kosmetika anti aging wajah terhadap hasilnya. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 
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Beberapa keterbatasan dan kekurangan yang dialami oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini diantaranya yaitu : 

1. Penelitian ini hasilnya tidak dapat dilakukan secara bertahap secara harian, 

atau mingguan tetapi hasilnya selama 1 bulan setelah penggunaan kosmetika 

anti aging. 

2. Hasil perubahan setelah penggunaan kosmetika anti aging wajah belum bisa 

diobservasikan secara maksimal karena pengukuran penelitian terhadap 

responden dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan mengamati kondisi 

fisik kulit wajah dengan mata pengamatan hasilnya akan lebih akurat jika 

dilakukan tes kulit wajah menggunakan peralatan kedokteran. 

3. Penelitian ini tidak membedakan jenis kulit dari responden satu dengan 

responden lain.  

4. Penelitian hanya mengambil sampel ibu-ibu guru SMK Karanganyar, sehinnga 

hasil yang diperoleh tidak bisa digeneralisasikan di tempat lain. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 
5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh penggunaan kosmetika anti aging wajah terhadap hasil 

perawatan kulit wajah. Hal ini ditunjukkan dengan Perubahan kulit 

wajah ibu-ibu guru pada kelompok eksperimen yang sudah mengunakan 

kosmetika anti aging wajah selama 1 bulan terjadi peningkatan yang 

lebih baik daripada sebelumnya. 

2. Besarnya pengaruh penggunaan kosmetika anti aging wajah terhadap 

hasil perawatan kulit wajah. Setelah menggunakan kosmetika anti aging 

perolehan skornya cenderung lebih tinggi daripada sebelumnya, hal ini 

ditunjukan terjadi hasil perubahan pada aspek tekstur wajah, kerutan 

wajah dan kelainan wajah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

setelah menggunakan anti aging wajah terjadi perubahan pada tekstur 

kulit wajah menjadi lebih halus dan kencang, kerutan di wajah dan 

berkurangnya kelainan wajah terutama noda-noda gelap dapat 

tersamarkan. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan: 

a. Hendaknya ibu-ibu guru menggunakan kosmetika anti aging wajah 

untuk memperbaiki kondisi kulit wajah dan melindungi kulit wajah dari 

sinar UV serta dapat menghambat penuaan dini, dengan memperhatikan 

cara pengguanaanya yang tepat. 

b. Hendaknya Ibu-ibu guru saat menggunakan jenis kosmetika harus 

diperhatikan aturan pakai dan batas pemakaian kosmetika yang ada pada 

kemasam kosmetika tersebut. 

c. Hendaknya Ibu-ibu guru memperhatikan perawatan kulit wajahnya 

untuk kesehatan, kebersihan,  kecantikan dan penampilannya. 
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