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ABSTRAK 

Ella Ulviana. 2016. Pengaruh Masker Wortel Terhadap Kecerahan Kulit 

Wajah. Dosen Pembimbing Dra. Erna Setyowati, Program Studi Pendidikan Tata 

Kecantikan. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Teknik. 

Universitas Negeri Semarang. 

Kulit merupakan bagian tubuh yang paling utama yang  perlu  diperhatikan 

dalam tata kecantikan kulit. Pemahaman tentang anatomi dan fisiologi kulit akan 

membantu mempermudah perawatan kulit untuk mendapatkan kulit wajah yang 

segar, lembab dan cerah. Kulit yang cantik identik dengan warna kulit yang cerah. 

Untuk mendapatkan kulit wajah sesuai dengan yang diinginkan maka perlu 

dilakukan perawatan wajah, diantaranya yaitu perawatan wajah secara berkala 

menggunakan masker. 

Penelitian menggunakan metode eksperimen, obyek penelitian ini adalah 

produk masker dengan ukuran bahan (6gr wortel : 6ml madu). Subyek penelitian 

ini adalah responden yang mempunyai jenis kulit normal kering dan berminyak. 

Teknik analisis datanya menggunakan Regresi.  

Hasil pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan memiliki pengaruh 

sebesar 76,5%, artinya pada dengan pemakaian masker wortel terjadi 

peningkatan kecerahan warna kulit yang signifikan. Pada jenis kulit normal, 

masker wortel menunjukkan peningkatan kecerahan warna kulit. Hasil pengaruh 

peningkatan kecerahannya yaitu sebesar 72,7%. Pada jenis kulit kering masker 

wortel dan madu menunjukkan peningkatan kecerahan warna kulit. Hasil 

pengaruh peningkatan kecerahannya yaitu sebesar 89,1%. Pada jenis kulit 

normal, masker wortel menunjukkan peningkatan kecerahan warna kulit. Hasil 

pengaruh peningkatan kecerahannya yaitu sebesar 50,0%. Dari uraian diatas 

jenis kulit kering menjunjukkan hasil peningkatan kecerahan yang paling 

signifikan.Pada jenis kulit kering diketahui paling tinggi pengaruhnya terhadap 

kecerahan kulit. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari 

penelitian ini, maka simpulan dari penelitian ini adalah: ada pengaruh pemakaian 

masker wortel terhadap kecerahan kulit wajah, peningkatan warna kulit menjadi 

lebih cerah. Pada penelitian ini mengkaji cara pembuatan dan pengaruh wortel 

terhadap kecerahan kulit wajah  untuk penelitian lebih lanjut dapat 

menginovasikan wortel kedalam bentuk produk lain atau memanfaatkan bahan 

alami lain untuk merncerahkan warna kulit wajah.  

 

Kata Kunci : Masker wortel, Kecerahan kulit wajah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena kecantikan sebagai bagian dari gaya hidup wanita, 

keberadaannya telah dirasakan sejak berabad-abad yang lalu. Secara tradisional 

teknik perawatan tubuh sudah dikenal sebagai bagian dari unsur kebudayaan 

masyarakat sepanjang perkembangan umat manusia. Kecantikan tubuh identik 

dengan penampilan diri dan merupakan aset berharga bagi setiap wanita. Konsep 

kecantikan terutama pada kulit wajah berkembang sejalan dengan perubahan gaya 

hidup dan perkembangan di bidang kosmetologi.  

Kulit merupakan bagian  tubuh yang paling utama yang  perlu  

diperhatikan dalam tata kecantikan kulit. Pemahaman tentang anatomi dan 

fisiologi kulit akan membantu mempermudah perawatan kulit untuk mendapatkan 

kulit wajah yang segar, lembab dan cerah. Kulit yang cantik identik dengan warna 

kulit yang cerah dan tidak kusam. Untuk mendapatkan kulit wajah sesuai dengan 

yang diinginkan maka perlu dilakukan perawatan wajah, diantaranya yaitu 

perawatan wajah secara berkala menggunakan masker. 

Kegunaan masker banyak sekali terutama untuk mengencangkan kulit, 

mengangkat sel-sel tanduk yang sudah siap mengelupas, menghaluskan 

dan mencerahkan kulit, meningkatkan metabolis-me sel kulit, 

meningkatkan peredaran darah dan getah bening, memberi rasa segar dan 

memberi nutrisi pada kulit serta kulit terlihat cerah, sehat, halus dan 

kencang. Saat ini banyak sekali jenis masker yang dipasarkan, ada yang 

berbentuk bubuk, krim  dan gel. Masker buatan sendiri  dari bahan-bahan 

alami seperti buah, sayur dan telur juga dapat menjadi pilihan. Masker 

dioleskan dengan bantuan kuas pada seluruh wajah,  leher dan pundak 

atau  dada bagian atas, kecuali bagian mata dan bibir, karena bagian 

tersebut sangat sensitif (Kusantati,2008 : 223) 
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Salah satu resep peninggalan nenek moyang yang masih dilakukan sampai 

saat ini adalah penggunaan masker wajah dengan bahan-bahan alami. Salah satu  

alami yang dapat digunakan untuk membuat masker wajah tradisional yaitu wortel 

dan madu. Selama ini wortel hanya digunakan sebagai bahan untuk memasak 

sayur, membuat jus dan dimakan langsung, padahal selain itu wortel juga 

memiliki khasiat untuk mencerahkan kulit. Dalam buah wortel terdapat zat yang 

dapat diolah oleh tubuh dan membentuk suatu zat yang nantinya akan sangat 

berguna untuk tubuh. Zat itu berbentuk vitamin yang biasa kita sebut dengan 

betakarotin. Dipilih wortel karena sejauh ini wortel adalah buah yang paling 

banyak memiliki kandungan betakarotin dibandingkan buah-buahan lainnya.  

Betakarotin merupakan senyawa yang diketahui dapat mencerahkan kulit. 

Wortel merupakan salah satu tanaman yang mengandung betakarotin tinggi, 

karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh wortel terhadap 

kecerahan kulit wajah. Untuk hasil yang lebih optimal, wortel ditambahkan 

dengan bahan lain yaitu madu sebagai pelengkap, karena madu mengandung 

banyak mineral yang baik untuk kulit,  dan juga ditambah aquades sebagai pelarut 

masker. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh Wortel 

sebagai bahan aktif masker untuk kecerahan kulit dengan judul: 

“Pengaruh Masker Wortel Terhadap Kecerahan Kulit Wajah” 

1.2 Identifikasi Masalah 

         Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas maka yang 

menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1. Wortel tidak hanya dapat dimanfaatkan sebagai sayur masakan, 

maupun jus, tetapi dapat pula dijadikan sebagai kosmetik untuk kulit 

wajah.  

2. Madu merupakan sebuah cairan yang dihasilkan oleh lebah dan 

bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, selain 

itu madu juga bermanfaat bagi kecantikan kulit, madu yang digunakan 

adalah madu murni. 

3. Campuran antara wortel dan madu menghasilkan kosmetik berupa 

masker yang akan diteliti pengaruhnya apabila diaplikasikan pada 

kulit wajah sehingga dapat dilihat tingkat kecerahan warna kulit 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

1.3 Batasan  Masalah    

Pembatasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bahan dasar/utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wortel 

yang diolah menjadi serbuk dan madu sebagai pelengkap. 

2. Campuran antara wortel dan madu yang berupa masker yang akan di 

teliti pengaruhnya apabila diaplikasikan pada kulit wajah sehingga 

dapat di lihat tingkat kecerahan kulit wajah sebelum dan sesudah 

perlakuan. 

3. Jenis kulit wajah yang diteliti hanya terbatas pada kulit normal, kering 

dan berminyak. 
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1.4 Rumusan  Masalah    

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

masalahnya adalah apakah ada pengaruh masker wortel untuk  kecerahan 

kulit wajah? 

1.5 Tujuan  Penelitian    

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masker 

wortel terhadap kecerahan kulit wajah. 

1.6  Manfaat  Penelitian   

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta memberikan pengalaman dan pengetahuan dan 

teknologi yang lebih mendalam terutama pada pengaruh masker wortel  

dan madu terhadap kecerahan kulit wajah untuk dikembangkan lebih 

lanjut dalam penelitian. 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk 

menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai 

penelitian yang berkaitan dengan pengaruh masker wortel  dan madu 

terhadap kecerahan kulit wajah dan bagi pengembang praktisi dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang ketahanan lama produk. 
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1.7  Penegasan  Istilah   

1. Pengaruh 

   Kata pengaruh dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

(2007:849) mempunyai arti yaitu daya yang timbul dari sesuatu 

(orang, benda). Pengaruh pada penelitian ini adalah daya yang 

terjadi pada suatu produk, karena pada pembuatannya diberi 

perlakuan yaitu yang akan dicoba adalah komposisi wortel dan madu 

sebagai masker tradisional yang berfungsi untuk kecerahkan kulit 

wajah. 

2. Masker 

      Masker merupakan salah satu jenis kosmetik perawataan yang 

digunakan pada tahap akhir dalam rangkaian perawatan kulit wajah. 

Masker bekerja mendalam untuk mengangkat sel-sel tanduk yang 

sudah mati pada kulit. Digunakan setelah massage (pengurutan) 

dengan cara dioleskan pada seluruh kulit wajah, kecuali alis, mata dan 

bibir (Muliyawan,  2013 : 172). 

3. Wortel 

 Wortel (Daucus carrota L) adalah tanaman sayuran umbi  

semusim  berbentuk  rumput. Batangnya pendek sekali, berakar 

tunggang yang kemudian berubah bentuk dan fungsinya menjadi 

umbi, bulat dan memanjang. Warna umbinya yang kuning kemerah 

merahan mempunayi kadar carotene A yang sangat tinggi (Soewito, 

1991:11). 
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4. Madu 

  Madu merupakan sebuah cairan yang menyerupai sirup yang 

dihasilkan oleh lebah madu. Madu memiliki rasa manis yang tidak 

sama dengan gula atau pemanis lainnya. Rasa manis itu berasal dari 

cairan (nektar) yang terdapat pada bunga maupun ketiak daun yang 

dihisap lebah (Sakri, 2012:1) 

5. Kecerahan Kulit Wajah 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:208) arti kata 

dari kecerahan adalah keadaan cerah atau keadaan kejernihan. 

Kecarahan kulit wajah merupakan kondisi dimana kulit wajah 

berwarna cerah dan jernih, dari yang sebelumnya kusam mengalami 

perubahan warna menjadi terang. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kulit  

Kulit adalah organ tubuh yang paling besar dan paling kelihatan. 

Organ ini juga mempunyai beberapa fungsi penting, antara lain melindungi 

organ-organ dalam dan mengatur suhu tubuh (Utami, 2009:4). Menurut  

Muliyawan (2013:139), kulit merupakan bagian tubuh yang bersentuhan 

langsung dengan kosmetik, khususnya kulit muka menjadi fokus perhatian 

utama. Kulit juga merupakan lapisan terluar dari tubuh manusia, ia menjadi 

bagian yang bersentuhan langsung dengan lingkungan sehingga fungsi utama 

kulit tidak lain adalah sebagai perlindungan. 

Kulit adalah organ tubuh terluar yang paling besar, paling kelihatan 

dan  bersentuhan langsung dengan kosmetik, khususnya kulit muka menjadi 

fokus utama, organ ini memiliki fungsi utama yaitu sebagai pelindung organ-

organ dalam dan mengatur suhu tubuh. 

Kulit memiliki fungsi melindungi bagian tubuh dari berbagai macam 

gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui 

sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus 

menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel kulit ari yang sudah mati), respirasi 

dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan 

pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultra violet matahari 

(Kusantati, 2008:57).  
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Apabila kita lihat suatu penampang irisan kulit, maka akan terlihat 

susunan struktur kulit sebagaimana yang ada pada gambar berikut.  

 
Gambar 2.1. Struktur Kulit 

(Sumber: www.hedisasrawan.blogspot.com) 

 

2.2 Susunan Kulit  

Bagian dari kulit ada dua, yaitu kulit yang berada di dalam kulit dan berada 

diluar kulit. Menurut  Kusantati (2008:69-67), bagian-bagian kulit ini dapat dibagi 

atas: 

2.2.1 Kulit Ari (Epidermis)  

Epidermis merupakan bagian terluar dari kulit yang biasanya banyak 

diberikan perawatan, karena kosmetik dipakai pada bagian epidermis. 

Ketebalan epidermis pada setiap bagian kulit berbeda-beda, yang paling tebal 

pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling terdapat pada kelopak 

mata, pipi, dahi dan perut. Kulit dermis adalah bagian yang melindungi kulit 

dari sinar UV. Pada epidermis dibedakan atas lima lapisan kulit, yaitu: 

a. Lapisan tanduk (stratum corneum). 

b. Lapisan bening (stratum lucidum). 

c. Lapisan berbutir (stratum granulosum). 

http://www.hedisasrawan.blogspot.com/
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d. Lapisan bertaju (stratum spinosum). 

e. Lapisan benih (stratum germinativum atau stratum basale). 

2.2.2 Kulit Jangat (Dermis) 

Kulit jangat atau dermis merupakan lapisan kedua dari kulit, menjadi 

tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar 

keringat, kelenjarkelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh 

darah dan getah bening, dan otot penegak rambut (muskulus arektor pili). 

Dermis lebih tebal dibanding kulit epdermis.Pada dasarnya dermis terdiri 

atas sekumpulan serat-serat elastis yang dapat membuat kulit berkerut akan 

kembali ke bentuk semula dan serat protein ini yang disebut kolagen. Serat-

serat kolagen ini disebut juga jaringan penunjang, karena fungsinya dalam 

membentuk jaringan-jaringan kulit yang menjaga kekeringan dan kelenturan 

kulit. 

2.2.3 Jaringan Penyambung (Jaringan Ikat) Bawah Kulit (Hipodermis) 

Pada jaringan penyambung terdapat lemak, pembuluh darah dan limfe, 

saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari 

pembuluh-pembuluh dan saraf-saraf menujulapisan kulit jangat. Jaringan ikat 

bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-

organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan 

makanan. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak bervariasi sepanjang 

kontur tubuh, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak 

mata. Jika usia menjadi tua, kinerja liposit dalam jaringan ikat bawah kulit juga 
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menurun. Bagian tubuh yang sebelumnya berisi banyak lemak, lemaknya 

berkurang sehingga kulit akan mengendur serta makin kehilangan kontur. 

2.3 Fungsi Kulit 

Menurut  Kusantati (2008:67-68) fungsi utama kulit adalah sebagai berikut. 

1. Pelindung atau proteksi  

Epidermis terutama lapisan tanduk berguna untuk menutupi jaringan-jaringan 

tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar 

seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi 

dengan lapisan tipis lemak, yang menjadikan kulit tahan air. Kulit dapat 

menahan suhu tubuh, menahan luka-lukakecil, mencegah zat kimia dan bakteri 

masuk ke dalam tubuh serta menghalau rangsang-rangsang fisik seperti sinar 

ultraviolet dari matahari. Untuk itu perlu pemakaian lotion dengan SPF 

untukmelindungi kulit dari pancaran sinar matahari, karena pigmen kulit 

mudah sekali berubah. 

2. Penerima rangsang  

Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan 

dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran.  Kulit 

sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujungsaraf sensasi. 

3. Pengatur panas atau thermoregulasi 

Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan konstruksi pembuluh kapiler 

serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi sarafotonom. Tubuh yang 

sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Farenheit atau sekitar 36,50C. 

Ketika terjadi perubahan pada suhu luar, darah dan kelenjar keringat kulit 
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mengadakan penyesuaianseperlunya dalam fungsinya masing-masing. 

Pengatur panas adalah salah satu fungsi kulit sebagai  organ antara tubuh dan 

lingkungan. Panas akan hilang dengan penguapan keringat. 

4. Pengeluaran 

Kulit juga berfungsi sebagai tempat pembuangan suatu cairan yang keluar 

dari dalam tubuh berupa keringat dengan perantara 2 kelenjar keringat yang 

dimiliki, yakni kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Air yang dikeluarkan 

melalui kulit tidak saja disalurkan melalui keringat tetapi juga melalui 

penguapan air transepidermis sebagai pembentukan keringat yang tidak 

disadari. 

5. Penyimpanan. 

Kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Lemak ini berfungsi 

untuk menghangatkan tubuh disaat suhu udara dingin. 

6. Penyerapan terbatas  

Kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam 

lemak dapat diserap ke dalam kulit. Hormon yang terdapat pada krim muka 

dapat masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan  kulit pada tingkatan 

yang sangat tipis. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan 

masuk ke dalam saluran kelenjar palit, merembes melalui dinding pembuluh 

darah ke dalam peredaran darah kemudian ke berbagai organ tubuh lainnya. 

Kemampuan menyerap dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, 

kelembaban dan metabolisme. 
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7. Penunjang penampilan  

Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak 

halus, putih dan bersih akan dapat menunjang penampilan dan menambah 

rasa percaya diri. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan 

emosi seseorang seperti kulit memerah, pucat maupun konstraksi otot 

penegak rambut.  

2.4 Jenis Kulit  

Menurut Kusantati (2008:69),  upaya untuk perawatan kulit secara benar 

dapat dilakukan dengan terlebih dahulu harus mengenal jenis-jenis kulit dan ciri 

atau sifat-sifatnya agar dapat menentukan cara-cara perawatan yang tepat, 

memilih kosmetik yang sesuai, menentukan warna untuk tata rias serta untuk 

menentukan tindakan koreksi baik dalam perawatan maupun dalam tata rias.  

Menurut Rostamailis (2005:104-105)  kategori jenis kulit ada lima, yaitu 

kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, kulit sensitif dan kulit kombinasi. 

1. Kulit Normal 

Jenis kulit ini tidak terlalu berminyak atau kering, sehingga terbebas dari 

noda dan masalah kulit lainnya. Jenis kulit normal tidak membutuhkan 

perhatian lebih. Jenis kulit normal biasanya berwarna cerah, kenyal dan 

kencang. Untuk mengetahui keadaan kulit dapat dikatakan normal atau 

tidak yaitu dengan cara menguap wajah dengan tissue pada pagi hari. Jika 

tidak terdapat minyak yang menempel bahkan tissue terlihat kering, berarti 

kulit tersebut termasuk ke dalam jenis kulit normal. 
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2. Kulit Berminyak 

Jenis kulit berminyak membutuhkan perhatian dan perawatan yang lebih. 

Minyak yang berlebih dari kulit seringkali menimbulkan jerawat dan 

masalah lain pada kulit. Apabila terkena debu jenis kulit ni akan mudah 

menimbulkan jerawat, maka disarankan untuk mencuci muka dan 

membersihkan wajah secara teratur. Untuk mengetahui jenis kulit 

berminyak atau tidak, lakukan tes dengan menggunakan tissue. Jika pada 

tissue terdapat noda minyak, berarti jenis kulit ini termasuk ke dalam jenis 

kulit berminyak. 

3. Kulit Kering 

Jenis kulit kering membutuhkan perawatan yang ekstra seperti halnya kulit 

berminyak. Kulit kering disebabkan oleh kurangnya minyak yang 

dihasilkan oleh kelenjar minyak, sehingga membuat kulit menjadi kering. 

Pada orang yang memiliki jenis kulit kering, pastikan untuk menggunakan 

pelembab sesering mungkin dan minum banyak air. Kulit kering biasanya 

lebih cepat muncul keriput dan kerutan. Untuk mengetahui jenis kulit 

kering adalah tidak mudahnya disinggahi oleh jerawat dan mudah 

ditemukan kerutan pada jenis kulit ini. 

4. Kulit Sensitif 

Pada kulit sensitif sangat mudah terjadi iritasi. Penyebab yang sering 

menimbulkan masalah pada kulit sensitif adalah lingkungan, seperti debu, 

kotoran dan matahari. Kulit sensitef biasanya akan langsung memerah 

ketika disentuh. Bahan kimia yang terandung di dalam parfum juga bisa 
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meyebabkan masalah pada jenis kulit wajah sensitif. Produk perawatan 

kulit yang ringan akan lebih baik untuk jenis kulit sensitive. Jenis kulit ini 

dapat diketahui dari adanya reaksi yang cepat terhadap kulit saat 

terkontaminasi dengan bahan tertentu. 

5. Kulit Kombinasi 

Jenis kulit ini bukan termasuk dalam kategori jenis kulit dasar. Jenis kulit 

kombinasi merupakan gabungan dari dua jenis kulit, yaitu kulit berminyak 

dan kulit kering. Oleh karena itu dinamakan kulit kombinasi. Tempat yang 

biasanya kering adalah bagian pipi dan yang berminyak adalah bagian dahi 

dan hidung atau biasa disebut zona T. Cara terbaik untuk merawat jenis 

kulit kombinasi adalah dengan menggunakan pembersih astringent pada 

area yang berminyak dan menambahkan pelembab di area yang kering.. 

2.4.2 Kulit Wajah Sehat 

Kulit sehat adalah kulit yang dapat terpelihara fungsinya dengan baik. 

Kulit yang sehat juga berarti kulit tanpa penyakit atau kelainan kulit 

(Sulastomo, 2013:156) 

Kulit sehat dan indah merupakan dambaan setiap wanita, karena kulit 

yang sehat dapat menambah rasa percaya diri. Untuk mendapatkan jenis kulit 

sehat, maka perlu dilakukan perawatan yang sesuai dengan kulit wajah. 

2.4.3 Kulit Wajah Normal 

Kulit normal adalah kulit dalam kondisi yang sehat, keseimbangan 

fungsional terpelihara dengan baik, sehingga kulit cukup elastif, tegang, dan 

berwarna cerah (Santoso, 2012:94) 
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Pada jenis kulit ini, jumlah minyak semula jadi atau sebum yang 

dihasilkan amat rendah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Tekstur 

kulit juga lembut dan liang romanya kecil. Kulit jenis ini juga mempunyai 

kandungan air yang cukup (Sandra, 2014:15) 

Kulit wajah normal biasanya memiliki tingkat kekeringan dan 

kelembapan yang standar-standar saja. Sehingga kulit yang normal biasanya 

sangat jarang sekali mendapatkan masalah pada kulit. Sehingga ketika proses 

memutihkan kulit, kulit normal cenderung lebih mudah. Kulitnya terlihat 

agak kering namun tidak terlalu kering selain itu kulitnya juga terlihat lebih 

halus. 

Ciri-ciri kulit wajah normal adalah sebagai berikut: 

1. Tidak berminyak. 

2. Bisa berubah jadi kering. 

3. Segar, halus dan bahan-bahan kosmetik mudah menempel dikulit. 

4. Kelihatan sehat dan tidak berjerawat. 

5. Mudah dalam memilih kosmetik. 

6. Berwarna cerah dan bercahaya 

2.4.4 Kulit Wajah Kering 

Jenis kulit kering menghasilkan kurang sebum sehingga muka tidak 

terlihat berkilat. Pada kebanyakan orang berkulit kering mempunyai raut 

wajah yang kusam dan mempunyai liang roma yang kecil atau langsung 

tidak kelihatan (Sandra, 2014:16) 
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Kulit kering merupakan masalah sering dihadapi banyak orang, 

khususnya ketika cuaca dingin atau panas dimana udara menjadi kering. 

udara kering menyebabkan kelembaban kulit menghilang, selanjutnya kulit 

menjadi mudah keriput 

Ciri-ciri kering adalah sebagai berikut: 

1. Kulit kelihatan kering sekali 

2. Terkadang kulit bersisik karena terlalu kering. 

3. Pori-pori halus, kulit muka tipis. 

4. Sangat sensitif. 

5. Cepat menampakkan kerutan-kerutan karena kelenjar minyak kurang 

menghasilkan minyak. 

2.4.5 Kulit Wajah Berminyak 

Pada jenis kulit ini, aktivitas kelenjar sebasea berlebihan dengan 

produksi lemak kulit secara berlebihan, hal ini disebabkan beberapa faktor 

antara lain faktor hormon, faktor lingkungan yang selalu panas dan lembab 

yang mempergiat aktifitas kelenjar minyak (Santoso 2012:93) . 

Kulit ini  mengerluarkan banyak sebum dan membuat seseorang tampak 

tidak menjaga kecantikan diri. Liang romanya juga besar. Olah karena itu 

seseorang dengan jenis kulit ini mudah mendapat jerawat (Sandra, 2014:17). 

Kulit berminyak biasanya terjadi karena kelenjar sebaceous dikulit 

terlalu aktif, hingga memproduksi sebum yang berlebihan selain itu, banyak 

faktor lain yang berkontribusi terhadap kulit berminyak, misalnya tingkat 

hormon, kelembapan, diet berlebih, dan kosmetik yang digunakan. Di 
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samping itu faktor keturunan juga memegang peranan besar dalam produksi 

minyak. 

Ciri-ciri kulit wajah berminyak adalah sebagai berikut: 

1. Pori-pori kulit besar terutama di hidung, pipi dan dagu karena disini 

minyak banyak menumpuk. 

2. Kulit bagian muka terlihat mengkilat. 

3. Sering ditumbuhi jerawat, terutama di bagian-bagian minyak yang 

menumpuk. 

2.4.6 Kecerahan Kulit 

Kecerahan kulit adalah kondisi dimana warna kulit terlihat lebih terang 

karena faktor alami atau dengan dilakukannya perawatan. 

Menurut (doktervia.blogspot.com) ciri-ciri kulit cerah adalah sebagi berikut: 

1. Warna cerah pada kulit merata. 

2. Tidak ada bintik putih. 

3. Warna kulit merona dan tidak terlihat pucat. 

4. Kulit tidak kering dan kelembaban kulit terjaga. 

5. Kulit terasa halus dan kenyal. 

 

2.5 Masker 

Masker merupakan salah satu jenis kosmetik perawatan yang cukup 

dikenal dan banyak digunakan. Masker biasanya digunakan pada tahap 

akhir dalam rangkaian perawatan kulit wajah. Masker bekerja mengangkat 

sel-sel kulit tanduk yang sudah mati pada kulit. Ia digunakan setelah 

massage (pengurutan) dengan cara dioleskan pada seluruh kulit wajah 

kecuali alis, mata dan bibir ( Muliyawan, 2013:172). 
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Menurut (Kusantati,  2009: 223) menyatakan kegunaan masker 

banyak sekali terutama untuk mengencangkan kulit, mengangkat sel-

sel tanduk yang sudah siap mengelupas, menghaluskan dan 

mencerahkan kulit, meningkatkan metabolisme sel kulit, 

meningkatkan peredaran darah dan getah bening, memberi rasa segar 

dan memberi nutrisi pada kulit serta kulit terlihat cerah, sehat, halus 

dan kencang. Saat ini banyak sekali jenis masker yang 

diperjualbelikan, ada yang berbentuk bubuk, krim, dan gel. Masker 

buatan sendiri dari bahan-bahan alami seperti buah, sayuran, dan telur 

bisa menjadi pilihan. Masker dioleskan dengan bantuan kuas pada 

seluruh wajah, leher, dan pundak atau bagian dada bagian atas, kecuali 

bagian mata dan bibir, karena bagian tersebut sangat sensitif.  

 

Agar hasil yang diperoleh dari pengaplikasian masker maksimal, pada 

saat pemakaian masker hindari berbicara dan tertawa, bersin atau batuk, 

menggerakan bagian wajah seperti mengernyitkan dahi, mengerutkan mulut 

dan menggerakan leher atau kepala. Jadi dalam pemakaian  masker ini, 

harus benar-benar dalam keadaan istirahat dan dalam posisi wajah agak 

tengadah dan rileks. 

Menurut J. Prianto L.A (2014: 84) menyatakan masker sendiri dapat 

digolongkan menjadi dua kelompok : 

1. Masker yang dibersihkan dengan air 

Masker ini biasanya dibersihkan menggunakan air hangat. Pada 

umumnya bahan dasar masker ini adalah bahan dasar bedak yang terbuat 

dari seng oksida, titanium dioksida, kaolin, kalamin. Masker tipe lain 

yang sering kita lihat diproses berdasarkan proses pembentukan tanah 

liat atau lumpur alamiah. Sebagian masker tersedia dalam bentuk pasta 

dan tidak tercampur dengan air lagi saat akan dipakai. Kegunaan masker 

tipe ini biasanya menyerap kelebihan minyak pada kulit wajah sehingga 

direkomendasikan bagi mereka yang mempunyai kulit berminyak. 
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Masker ini dibiarkan di daerah wajah sekitar 15-20 menit barulah 

kemudian dibilas dengan air hangat atau sabun pembersih muka. Pada 

saat membilas sebaiknya menggunakan waslap agar masker yang 

terangkat lebih bersih. 

2. Masker yang dikelupas 

Masker ini tidak menyerap kelebihan minyak pada kulit wajah. Efek 

utama dari penggunaan masker ini adalah untuk mencegah hilangnya 

kandungan air dari kulit wajah. Hasil akhir penggunaanya berupa 

meningkatnya kelembapan di daerah wajah. Masker ini biasanya 

direkomendasikan bagi mereka yang memiliki kulit wajah kering. Pada 

saat pemakaian, masker ini biasanya dilapisi kain kasa sehingga tetap 

memungkinkan penyerapan zat-zat terpenting dari masker sekaligus 

mempermudah pada waktu pengangkatan. Sekarang cara ini sudah mulai 

ditinggalkan karena sangatlah tidak efesien. Penggunaan yang 

menggunakan bahan dasar plastik sangat populer dan mudah 

diaplikasikan. Masker jenis ini lebih efisien dalam pembersihannya. 

Menurut (Kusantati, 2009: 224-227) menyatakan jenis-jenis masker 

dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Masker Bubuk 

Masker bubuk merupakan masker yang paling awal dan populer. Banyak 

produsen kosmetika baik tradisional maupun modern yang memproduksi 

jenis masker bubuk. Biasanya masker bubuk terbuat dari bahan-bahan 

yang dihaluskan dan diambil airnya. 
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2. Masker Krim 

Penggunan masker krim sangat praktis dan mudah. Saat ini telah tersedia 

masker krim untuk aneka jenis kulit wajah, yang dikemas dalam kemasan 

tube. Salah satu keuntungan lain dari masker krim adalah dapat 

dipadukan dari beberapa jenis bahan masker. Oleh karena itu masker ini 

merupakan pilihan tepat bagi mereka yang memiliki kulit kombinasi. 

Untuk daerah kering, gunakan masker untuk kulit kering, sedangkan 

untuk daerah berminyak misalnya daerah T, gunakan masker untuk kulit 

berminyak.  

3. Masker Gel 

Masker gel juga termasuk salah satu masker yang praktis, karena setelah 

kering masker tersebut dapat langsung diangkat tanpa perlu dibilas. 

Masker gel biasa dikenal dengan sebutan masker peel-off. Manfaat 

masker gel antara lain dapat mengangkat kotoran dan sel kulit mati 

sehingga kulit menjadibersih dan terasa segar. Masker gel juga dapat 

mengembalikan kesegaran dan kelembutan kulit, bahkan dengan 

pemakaian yang teratur, masker gel dapat mengurangi kerutan halus yang 

ada pada kulit wajah.  

4. Masker Kertas atau Kain 

 Masker jenis kertas atau kain biasanya mengandung bahan-bahan alami 

yang dapat meluruhkan sel-sel kulit mati, membantu menyamarkan 

bercak atau noda hitam, mengecilkan pori-pori, serta memperhalus 
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kerutan di wajah. Selain itu masker ini dapat merangsang pertumbuhan 

sel kulit baru dan membuat kulit lebih berseri. 

5. Masker Buatan sendiri 

Masker, selain  diperoleh dari produsen kosmetika, kita pun dapat 

membuat sendiri dari berbagai bahan alami, hal ini seiring dengan 

gerakan kembali ke alam. Bahan alami yang dipakai sebagai bahan 

masker yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, telur, dan madu, tetapi pilihlah 

bahan, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan yang bermutu baik, 

benar-benar matang dan segar.  

Dalam penelitian ini masker wortel yang digunakan digolongkan 

kedalam jenis masker yang dibersihkan dengan air, karena setelah masker 

yang dioleskan ke wajah selama 15-20 menit hingga mengering , cara 

membersihkannya yaitu mengelap masker dengan air hangat menggunakan 

waslap dan secara bembuatannya termasuk jenis masker bubuk, karena dalam 

penelitian ini wortel dijadikan bubuk, kemudian pembuatannya dilakukan 

sendiri secara manual. 

2.6  Pengertian Wortel 

Wortel (Daucus carrota L) adalah tanaman sayuran umbi  semusim  

berbentuk  rumput. Batangnya pendek sekali, berakar tunggang yang 

kemudian berubah bentuk dan fungsinya menjadi umbi, bulat dan 

memanjang. Warna umbinya yang kuning kemerah merahan mempunayi 

kadar carotene A yang sangat tinggi (Soewito, 1991:11). 
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Senyawa  carotene pula yang membuat umbi wortel berwarna kuning 

kemerahan. Selain  vitamin A, wortel memiliki  kandungan  gizi  yang  lain . 

Tanaman wortel (Daucus carrota L) termasuk jenis tanaman sayuran umbi  

semusim,  berbentuk  semak  (perdu)  yang  tumbuh  tegak  dengan 

ketinggian antara 30 cm – 100 cm atau  lebih,  tergantung  jenis varietasnya 

Tanaman wortel  (Daucus carrota L) memiliki kandungan gizi yang 

banyak  diperlukan  oleh  tubuh  terutama  sebagai  sumber  vitamin A. Umbi 

wortel  banyak  mengandung  vitamin  A  yang  disebabkan  oleh  tingginya 

kandungan  karoten  yakni  suatu  senyawa  kimia  pembentuk  vitamin  

A.Senyawa  ini pula yang membuat umbi wortel berwarna kuning kemerahan. 

Selain  vitamin A, wortel memiliki  kandungan  gizi  yang  lain.  

Betakaroten yang terkandung dalam wortel sangat baik untuk menjaga 

keindahan kulit. Selain itu kandungan zat-zat seperti vitamin A, vitamin B1, 

vitamin B2, vitamin C, serta mineral lain pada wortel (Poerba, 2010:102). 

 2.6.1 Jenis dan Varietas Wortel 

Jenis wortel dapat dibedakan menurut panjang umbinya menjadi 3 

macam. Ada wortel yang berumbi pendek, berumbi sedang, dan berumbi 

panjang (Mustofa, 2009: 15-18) 

a. Wortel Berumbi Pendek 

Umbi pendek adalah ciri umumnya. Wortel ini ada yang mempunyai 

umbi berbentuk bundar seperti bola golf dengan panjang sekitar 2-6cm. 

Ada pula yang memanjang seperti silinder seukuran jari dengan panjang 
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sekitar 10-15cm, ujungnya bertipe yakni bentuk peralihan antara 

meruncing dan tumpul. 

 
Gambar 2.2 Wortel berumbi pendek 

(Sumber: www.evidesiana.wordpress.com) 

 

b. Wortel Berumbi Sedang 

Panjang  umbi sekitar 5-20cm. Jenis wortel ini memiliki 3 bentuk. 

Bentuk pertama yaitu memanjang seperti kerucut dengan ujung umbi 

bertipe imperator (meruncing). Bentuk kedua chantenay yang tumpul. 

Adapun bentuk ketiga adalah memanjang seperti silinder dengan ujung 

umbi bertipe nantes. 

Wortel dengan panjang umbi sedang ini paling baik untuk di tanam 

sebagai tanaman pekarangan. Warnanya kuning memikat, berkulit tipis, 

berasa garing dan agak manis, serta cocok untuk disimpan dingin. 

 
Gambar 2.3 Wortel berumbi sedang 

(Sumber: www.budidaya-tanaman-wortel.com) 

http://www.evidesiana.wordpress.com/
http://www.budidaya-tanaman-wortel.com/
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c. Wortel Berumbi Panjang 

Bentuk umbinya lebih panjang dari kedua jenis yang sudah disebutkan 

terdahulu, yakni sekitar 20-30cm. umbi seperti kerucut dengan ujung bertipe 

imperator atau meruncing. Jenis ini tidak cocok untuk ditanam sebagai 

tanaman pekarangan jika tidak ditumbuhkan  pada tanah khusus yang 

dalam, gembur dan terkena sinar matahari penuh. 

 
Gambar 2.4 Wortel berumbi panjang 

(sumber: www.hidafarm.blogspot.com) 

 

Jenis wortel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wortel lokal 

berumbi sedang dengan bentuk memanjang seperti kerucut dan ujungnya 

meruncing (imperator). Dipilih wortel lokal karena wortel likal mengandung 

betakarotin yang lebih tinggi. 

2.6.2  Kandungan Wortel 

Wortel memiliki kandungan gizi yang banyak diperlukan oleh tubuh 

terutama sebagai sumber vitamin A. Umbi wortel banyak mengandung vitamin 

A yang disebabkan oleh tingginya kandungan betakaroten, yakni suatu 

senyawa kimua pembantuk vitamin A atau provitamin A. Senyawa ini pula 

yang membuat umbi wortel berwarna kuning kemerahan. 

http://www.hidafarm.blogspot.com/
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Berdasarkan angka yang tercantum dalam daftar komposisi bahan 

makanan yang disusun Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, nilainya 

adalah seperti yang tertera pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.1  komposisi gizi wortel per 100 gr 

No Bahan Penyusun Kandungan Gizi 

1 Kalori (kal) 42,00 

2 Karbohidrat (g) 9,30 

3 Lemak (g)  0,30 

4 Protein (g)  1,20 

5 Kalsium (mg) 39,00 

6 Fosfor (mg) 37,00 

7 Besi (mg) 0,80 

8 Vitamin A (SI) 12.000,00 

9 Vitamin B (mg) 0,06 

10 Vitamin C (mg)  6,00 

11 Air (g) 88,20 

12 Bagian yang dapat dimakan (%) 88,00 

Sumber:  Mustofa (2009 :12) 
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2.6.3  Manfaat Wortel 

Menurut Ariyani (2014), wortel memiliki banyak manfaat, diantaranya 

yaitu:  

Madu memiliki banyak manfaat dalam hal kecantikan maupun kesehatan. 

Menurut (http://disehat.com) manfaat madu adalah sebagai berikut: 

1. Membuat kulit cerah 

Wortel sangat kaya akan antioksidan dan vitamin A. Senyawa ini dapat 

membuat lebih cerah. Minum segelas jus wortel segar setiap hari untuk 

menghilangkan racun dari tubuh dan membuat kulit tampak lebih muda. 

2. Mencegah penuaan kulit 

Manfaat wortel untuk kulit Selain kaya akan antioksidan, wortel juga 

memiliki nutrisi lain yang dapat mencegah penuaan kulit. Minum jus 

wortel setiap hari akan membantu mengurangi garis-garis halus dan 

kerutan pada kulit. Minuman sehat ini juga akan membantu meningkatkan 

produksi kolagen pada kulit dan menjaga kulit tetap kencang. 

3. Mencegah kerusakan kulit akibat sinar matahari 

Jus wortel telah lama dikenal kaya akan beta karoten, yang akan diubah 

menjadi vitamin A bila manfaat wortel untuk kulit diserap tubuh. Senyawa 

ini membantu memberikan perlindungan terhadap sinar UV yang 

berbahaya bagi kesehatan kulit. Selain itu, jus wortel kaya juga kaya akan 

antioksidan, yang mampu bertindak sebagai tabir surya alami. 

4. Mencegah jerawat 
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Wortel memiliki banyak khasiat, termasuk membantu mencegah 

timbulnya jerawat dan menyembuhkan bekas jerawat. Vitamin A dalam 

manfaat wortel untuk kulit wortel mampu mempertahankan tingkat PH 

normal kulit. 

5. Mengurangi rambut rontok 

Wortel sangat kaya akan vitamin A dan beta karoten, yang dapat 

membantu mempromosikan pertumbuhan rambut yang sehat. Wortel 

memiliki kandungan vitamin yang dapat membantu membuat rambut 

menjadi lebih sehat. Ini dapat meningkatkan sirkulasi darah di sekitar kulit 

kepala, yang pada nantinya dapat membantu mengurangi masalah rambut 

rontok 

6. Mendorong pertumbuhan rambut yang sehat 

Wortel membantu merangsang pertumbuhan rambut normal dan membuat 

rambut  menjadi lebih tebal. Karena wortel mengandung vitamin A dan 

vitamin E, makanan sehat ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan 

folikel rambut. Jus wortel juga mengandung vitamin yang manfaat wortel 

untuk kulit dapat membantu  menjaga kesehatan kulit kepala dan 

mencegah rambut rontok. 

7. Membuat rambut berkilau 

Mengonsumsi wortel dapat membuat rambut tampak bersinar alami. 

Wortel kaya akan vitamin A dan vitamin C yang dapat membantu 

memulihkan kelembapan yang hilang dari rambut, sehingga membuat 

tekstur rambut menjadi lebih lembut. 
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2.6.4 Pengolahan Wortel Menjadi Serbuk Wortel 

Wortel yang  dibutuhkan untuk membuat produk masker wortel  adalah sebagai 

berikut: 

Bahan Berat awal Serbuk Serbuk halus 

Wortel 1kg 80gr 50gr 

Sumber : Hasil penelitian, 2016 

 

Alat yang dibutuhkan 

No Nama alat Spesifikasi Jumlah 

1 Tumbukan Kayu 1 

2 Saringan halus Stenlis 1 

3 Tampah Anyaman Bambu 1 

4 Timbangan Logam 1 

5 Sendok Stenlis 1 

6 Wadah Plastik 2 

Sumber : Hasil penelitian, 2016 

 

Langkah-langkah membuat serbuk wortel: (Sumber: Peneliti, 2016) 

1. Siapkan wortel yang masih segar seberat 1kg. 

2. Kupas wortel lalu cuci hingga bersih. 

3. Iris wortel menjadi bagian yang tipis 1-3mm.Lalu di cuci lagi hingga 

bersih. 

4. Wortel yang sudah di iris tipis dijemur di bawah terik matahari hingga 

benar benar kering selama kurang lebih 3 hari. 

5. Setelah itu haluskan wortel dengan mesin penghalus hingga menjadi 

serbuk. 

6. Kemudian ayak wortel yang sudah menjadi bubuk menggunakan 

saringan penghalus agar benar-benar halus. Dan kemudian timbang 

bubuk wortel tersebut hingga seberat 50gram. 
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Langkah-langkah pengaplikasian masker wortel. 

1. Menyiapkan serbuk wortel. 

2. Mencampur wortel dan madu dengan komposisi 1:1 (6 gr : 6 ml), 

kemudian tambahkan aquades secukupnya. 

3. Melakukan langkah  perawatan kulit wajah khusus secara kosmetik 

menggunakan masker wortel dan madu, yang meliputi: pembersihan, 

pengolesan masker dan pembilasan. 

4.  Dilakukan observasi dan wawancara kepada responden. 

2.7  Pengertian Madu 

Dalam penelitian ini madu berfungsi sebagai pelengkap untuk 

menambah kualitas masker. Penggunaan madu bisa digantikan dengan air 

mawar atau aquades. 

Madu adalah cairan yang menyerupai sirup, madu lebih kental dan 

berasa manis, dihasilkan oleh lebah dan serangga lainnya dari nektarbunga. 

Jika Tawon madu sudah berada dalam sarang nektar dikeluarkan dari kantung 

madu yang terdapat pada abdomen dan dikunyah dikerjakan bersama tawon 

lain, jika nektar sudah halus ditempatkan pada sel, jika sel sudah penuh akan 

ditutup dan terjadi fermentasi (Adji, 2007:21).  

Rasa manis madu disebapkan oleh unsur monosakaridafruktosa dan 

glukosa, dan memiliki rasa manis yang hampir sama dengan gula. Madu 

memiliki ciri-ciri kimia yang menarik, dioleskan jika dipakai untuk 

pemanggangan. Madu memiliki rasa yang berbeda daripada gula dan pemanis 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lebah
http://id.wikipedia.org/wiki/Serangga
http://id.wikipedia.org/wiki/Nektar
http://id.wikipedia.org/wiki/Nektar
http://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Monosakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemanis&action=edit&redlink=1
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lainnya. Kebanyakan mikroorganisme tidak bisa berkembang di dalam madu 

karena rendahnya aktivitas air..  

     Sejarah penggunaan madu oleh manusia sudah cukup panjang. Dari 

dulu manusia menggunakan madu untuk makanan dan minuman sebagai 

pemanis atau perasa. Aroma madu bergantung pada sumber nektar yang 

diambil lebah.  Madu bukan hanya berkhasiat untuk kesehatan, namun juga 

kecantikan. Selain teksturnya yang lembut, madu juga sangat kaya akan 

vitamin, mineral, antioksidan, dan potasium yang dapat digunakan sebagi 

pelembab, penyegar, bahkan masker wajah. Madu juga mengandung 

humektan, yaitu sejenis zat yang mengandung banyak moisturizer. 

Moisturazer inilah yang banyak digunakan dalam produk kecantikan, seperti 

body lotion dan conditioner rambut. 

 
Gambar 2.5 Madu 

(www.kesehatanpedia.com) 

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktivitas_air
http://id.wikipedia.org/wiki/Nektar
http://www.kesehatanpedia.com/
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2 .7.2  Kandungan Madu 

 

Tabel 2.2 Kandungan Madu 

1 Energi 1,272 kJ(304 kcal) 

2 Karbohidrat 82.4 g 

3 Gula 82.12 g 

4 Serat pangan 0.2 g 

5 Lemak 0 g 

6 Protein 0.3 g 

7 Air 17.10 g 

8 Riboflavin(Vit.B2) 0.038 mg (3%) 

9 Niacin (Vit.B3) 0.121 mg (1%) 

10 Asam Pantothenat(B5) 0.068 mg (1%) 

11 Vitamin B6 0.024 mg (2%) 

12 Folat (Vit.B9) 2 μg (1%) 

13 Vitamin C 0.5 mg (1%) 

14 Kalsium 6 mg (1%) 

15 Besi 0.42 mg (3%) 

16 Magnesium 2 mg (1%) 

17 Fosfor 4 mg (1%) 

18 Kalium 52 mg (1%) 

19 Natrium 4 mg (0%) 

20 Seng 0.22 mg (2%) 

Sumber: Sakri, (2012:12-13) 

2.7.3 Manfaat Madu 

Madu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan. 

Menurut Kurniawan  (2012)  manfaat madu antara lain sebagai berikut : 

1. Madu untuk sumber energi 

Pada masa lalu, para atlet Romawi dan Yunani kuno meminum madu 

sebelum dan sesudah bertanding sebagai obat untuk stamina dan pemulih 

energi. Selama berabad-abad madu memang dikenal sebagai bahan bakar 

para olahragawan ini karena madu mengandung gula yang cepat diserap 

oleh sistem pencernaan jadi madu adalah sumber energi instan. Hingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat_pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein#Khasiat
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B2
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B3
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B5
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B9
http://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://id.wikipedia.org/wiki/Calcium#Nutrition
http://id.wikipedia.org/wiki/Iron#Biological_role
http://id.wikipedia.org/wiki/Magnesium
http://id.wikipedia.org/wiki/Phosphorus#Biological_role
http://id.wikipedia.org/wiki/Potassium#Potassium_in_the_diet_and_by_supplement
http://id.wikipedia.org/wiki/Natrium
http://id.wikipedia.org/wiki/Seng
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kini, dalam dunia olahraga madu diberikan sebelum pertandingan dan 

sebagai pengganti karbohidrat yang digunakan pada saat latihan. 

2. Madu seefektif glukosa 

Hasil riset yang dikeluarkan sebuah jurnal kesehatan menyebutkan kadar 

glycemic index (GI ukuran untuk mengukur dampak negatif makanan 

dalam gula darah) yang rendah pada madu memperlambat penyerapan 

gula dalam darah sehingga lebih menyehatkan sistem pencernaan dan 

menjamin ketersediaan karbohidrat selama berolahraga. Sementara itu, 

Laboratorium Nutrisi di Universitas Mempish menyatakan bahwa madu 

seefektif glukosa pengganti karbohidrat selama pemanasan. 

3. Madu untuk penyembuh luka 

Dalam dunia pengobatan masyarakat Yunani dan Romawi memelopori 

penggunaan madu untuk mengobati hidung tersumbat sementara itu 

bangsa mesir kuno menjadi pelopor pemanfaatan madu untuk mengobati 

luka. Mereka membuat salep dari madu untuk mengobati luka bakar dan 

luka akibat tusukan benda tajam. 

4. Madu sebagai antibiotik 

Setelah ribuan tahun digunakan, khasiat madu sebagai obat luka terungkap 

secara ilmiah. Madu bekerja sebagai antibiotik alami yang sangggup 

mengalahkan bakteri mematikan. Madu sangat asam sehingga tidak cocok 

untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri. Madu menghasilkan 

hidrogen peroksida yang merupakan anti septik luar biasa. Proses osmosis 

di dalam madu membasmi bakteri kekentalan madu yang sedikit 
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mengandung air menghasilkan proses osmosis menyerap air dari bakteri 

pada luka dan luka bakar, tak ubahnya spons menyerap air. Madu 

mengeringkan bakteri sehingga bakteri sulit tumbuh. 

5. Madu untuk membunuh kuman 

Kandungan gizi yang luar biasa antara lain asam amino bebas dalam madu 

mampu membantu penyembuhan penyakit. Madu mengandung zat 

antibiotik yang berguna untuk mengalahkan kuman patogen penyebab 

panyakit infeksi. Mengikuti bangsa mesir kuno setelah menempuh kajian 

untuk menemukan fakta ilmiah, salep madu untuk luka kini di produksi di 

Australia. 

6. Madu untuk terapi 

Bangsa Mesir dikenal paling piawai meramu obat dari bahan-bahan alami. 

Madu termasuk dalam 500 resep obat dari 900 resep yang diketahui. 

Pengobatan modern yang mengacu pada terapi kuno penggunaan madu 

dari Mesir puas dengan hasilnya. 

7. Madu untuk mengobati borok 

RS Universitas Wisconsin Medical School and Public Health misalnya, 

Menerapkan terapi madu bagi borok yang diderita penderita diabetes. Uji 

coba terhadap seorang pasien berusia 79 tahun berhasil menyembuhkan 

borok pada jari kakinya. Sang pasien bahkan tidak jadi diamputasi berkat 

terapi madu tersebut. 
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8. Madu untuk antioksidan 

Di Selandia Baru, terapi madu berhasil menyembuhkan lecet pada 

punggung pasien yang terlalu lama terbaring di ranjang rumah sakit. Di 

Uni Emirat Arab, terapi madu untuk luka akibat herpes bibir dan alat 

kelamin mempercepat penyambuhan dan mengurangi rasa sakit. 

Sementara itu untuk membuktikan peran madu sebagai antioksidan 

peneliti di Universitas California membuktikan konsumsi madu mampu 

meningkatkan antioksidan dalam darah.. 

9. Madu untuk awet muda 

Madu berperan besar dalam menjaga kesehatan sehingga membuat 

manusia berumur panjang. Bagi keluarga Kerajaan Inggris, sarapan madu 

adalah kebiasaan setiap hari mereka mengoleskan madu berkualitas tinggi 

pada roti. Manis alami madu digunakan di Inggris hingga pertengahan 

abad ke-17. Kebiasaan tersebut sempat berubah ketika gula yang dianggap 

lebih berkelas mulai di produksi. Namun setelah gula semakin meluas 

pemakaiannya tak lagi terbatas pada kalangan atas, keluarga kerajaan 

kembali mengkonsumsi madu. Itulah sebabnya kesehatan mereka terjaga 

dengan baik. 
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2.8  Skema Kerangka Pikir 

Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia, 

kulit membungkus seluruh tubuh.. Kulit mempunyai berbagai fungsi seperti 

sebagai pelindung, penyerap, dan sebagai indera perasa. Kulit yang sehat 

memiliki ciri yaitu berwarna cerah. Kulit cerah merupakan kondisi dimana 

warna kulit nampak terang merata dan tidak kusam. Kulit cerah merupakan 

dambaan bagi setiap wanita. Banyak cara yang dapat dilakukan mendapatkan 

kulit cerah yaitu dengan metode alami yaitu dengan menggunakan masker 

tradisional yang terbuat dari wortel. 

 Wortel  kaya akan berbagai kandungan vitamin yang sangat baik untuk 

kecantikan kulit wajah yaitu dapat mecerahkan kulit wajah sehingga wajah 

menjadi lebih terang. Belum pernah dilakukan penelitian bahwa wortel dapat 

dijadikan sebagai bahan dasar masker tradisional. Maka perlu penelitian 

mengolah wortel menjadi ekstrak berupa tepung yang digunakan sebagai 

kosmetik perawatan kulit wajah. Untuk menambah kualitas, masker wortel 

ditambah dengan madu dan aquades sebagai pelengkap, selanjutnya dilakukan 

uji lab, yaitu untuk mengetahui kandungan vitamin A pada masker. 

 Pada peneletian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah ekperimen. 

Subjek penelitiannya adalah responden perempuan yang memiliki jenis kulit 

normal, kering dan berminyak. Kebudian responden diberikan perawatan 

dengan masker wortel yang ditambah dengan madu dan aquades seminggu 

sekali selama 6 minggu dengan tahapan : pembersihan, mendiagnosa jenis 

kulit, pengaplikasian masker, kemudian pengukuran warna kulit menggunakan 
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alat ukur tangga kecerahan kulit. Setelah itu mengisi lembar penilaian 

Instrumen kondisi kulit wajah sebelum dan setelah pemakaian masker yang 

dilakukan oleh panelis ahli yaitu dokter, aspek yang diamati adalah 

peningkatan warna kecerahan kulit. 

Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.6 Kerangka Penelitian 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2010:110).  Hipotesis yang diajukan menurut kerangka berfikir diatas adalah: 

1. Hipotesis Kerja (Ha)  

Ada pengaruh masker wortel terhadap kecerahan kulit wajah. 

2. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada pengaruh masker wortel terhadap kecerahan kulit wajah.
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dari 

penelitian ini, maka simpulan dari penelitian ini adalah: ada pengaruh pemakaian 

masker wortel terhadap kecerahan kulit wajah. 

5.2 Saran  

Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu: 

  Pada penelitian ini mengkaji cara pembuatan dan pengaruh wortel 

terhadap kecerahan kulit wajah  untuk penelitian lebih lanjut dapat 

menginovasikan wortel ke dalam bentuk produk lain atau memanfaatkan bahan 

alami lain untuk merncerahkan warna kulit wajah.  
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