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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Jadilah orang bijak dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan 

dengan baik dan benar (Uswah Azizah). 

2. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, 

lepaskanlah simpulan dari lidahku, supaya mereka faham perkataanku. (Surah 

Taha ayat 28) 
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kecantikan 2012, untuk semangat dan kerja 
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� Sahabat dan yang terkasih, untuk selalu ada   

memberi bantuan, dukungan dan motivasinya. 
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ABSTRAK 

Siti Nurlaekah. 2017. “ Kelayakan Campuran Obat Keriting, Putih Telur 

dan Tepung Terigu sebagai Kosmetik Pelurusan untuk Rambut Kering”. 
Pembimbing Maria Krisnawati, S.Pd., M.Sn, Dra. Erna Setyowati, M.Si. Program 

Studi Pendidikan Tata Kecantikan, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

 

 Kosmetik  pelurus rambut yang berbahan kimia memiliki efek rambut 

menjadi rusak terutama pada rambut kering. Bahan kimia dan suhu panas yang 

digunakan saat meluruskan rambut berimbas pada hilangnya kadar kelembaban 

alami rambut yang mengganggu protein amino pada rambut. Tujuan penelitian: 

(1) mengetahui  validitas pembuatan kosmetik pelurusan dengan menggunakan 

campuran obat keriting, putih  telur dan tepung terigu, (2) mengetahui kelayakan 

kosmetik pelurus rambut dengan menggunakan campuran obat keriting, putih 

telur dan tepung terigu. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Obyek penelitian: 

kosmetik pelurus rambut menggunakan campuran obat keriting, putih telur dan 

tepung terigu. Subyek penelitian: 4 orang dengan rambut ikal dan kering. Metode 

pengumpulan data: (1) eksperimen, (2) observasi, (3) dokumentasi.  Teknik 

analisis data menggunakan deskriptif persentase. 

Hasil penelitian: (1) pembuatan produk dinyatakan valid setelah tiga kali 

perbaikan ditinjau dari aspek kekentalan dan aroma (2) Kelayakan: a) hasil uji 

inderawi produk oleh 3 panelis ahli dapat dinyatakan sangat layak dengan rerata 

persentase mencapai 81%. b) hasil uji klinis memperoleh rerata presentase 

mencapai 87% dengan kriteria sangat baik. Hasil pemakaian produk oleh 

responden mencapai 81% dengan kriteria sangat baik. Simpulan: (1) Proses 

pemembuatan kosmetik pelurusan dari campuran obat keriting, putih telur dan 

tepung terigu meliputi dua tahap yaitu persiapan alat serta bahan dan pembuatn 

produk. Produk kosmetik pelurusan dinyatakan valid oleh validator setelah 

mengalami tiga kali perbaikan produk, sehingga layak digunakan untuk dilakukan 

penilaian uji indrawi dan uji klinis. (2) campuran obat keriting, putih telur dan 

tepung terigu dinyatakan layak oleh ahli berdasarkan hasil uji inderawi dan 

dinyatakan sangat baik dari hasil uji klinis. Saran: (1) penelitian ini dapat 

memberikan informasi dibidang kecantikan sebagai alternatif pengembangan 

bahan kosmetika pelurus rambut (2) perlu adanya pempublikasian pada 

masyarakat luas bahwa campuran obat keriting, putih telur dan tepung terigu 

dapat digunakan sebagai krim pelurusan pada rambut, (3) perlu adanya 

penambahan pengawet alami supaya campuran obat keriting, putih telur dan 

tepung terigu dapat tahan lama. 

 

Kata Kunci: campuran obat keriting, kosmetik pelurusan, rambut kering 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Rambut menjadi perhatian utama setiap orang dalam berpenampilan, 

mengingat rambut adalah salah satu bagian tubuh yang sangat berpengaruh dalam 

penampilan. Semakin berkembangnya dunia kecantikan maka berkembang pula 

mode rambut, berbagai cara dilakukan untuk mengubah penampilan seseorang 

menjadi lebih menarik, seperti mengubah rambut lurus menjadi keriting 

(pengeritingan rambut) dan sebaliknya merubah rambut keriting menjadi lurus 

(rebonding). Orang- orang menganggap bahwa rambut yang indah adalah rambut 

yang lurus. Namun tidak semua orang dianugerahi rambut lurus, maka orang-

orang yang memiliki rambut ikal maupun bergelombang kemudian merubah 

penampilan rambut dengan melakukan rebonding. 

Pelurusan rambut atau biasa disebut rebonding diperlukan kosmetik yang 

membantu dalam prosesnya. Kosmetik yang digunakan dalam pelurusan rambut 

sangat bermacam-macam. Bahan kimia utama yang sering dijumpai dalam 

kosmetik pelurusan rambut yaitu amoniak. Penggunaan bahan kimia tersebut 

memiliki efek negatif seperti rambut menjadi kering, mudah patah, bercabang, 

kasar hingga kerontokan rambut. Terlebih lagi jika memiliki rambut kering 

kemudian melakukan rebonding, maka dibutuhkan perawatan ganda pasca 

rebonding.  

Said (2009:57) menyatakan bahwa “rambut yang telah diluruskan (termasuk 

di dalamnya rambut yang dikeriting atau diberi warna) maka rambut tersebut akan 
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mudah rusak (kruss) akibat batang rambut keropos/rapuh.”Lana (2011) 

menjelaskan pula bahwa “pelurusan rambut akan mengakibatkan folikel rambut 

menjadi lemah dan akan menyebabkan kerusakan pada struktur rambut, sehingga 

akan meningkatkan resiko kerontokan rambut.”Berdasar uraian tersebut kosmetik  

pelurus rambut yang berbahan kimia memiliki efek rambut menjadi rusak 

terutama pada rambut kering. Bahan kimia dan suhu panas yang digunakan saat 

meluruskan rambut berimbas pada hilangnya kadar kelembaban alami rambut 

yang mengganggu protein amino pada rambut. Oleh sebab itu perlu adanya bahan 

alami yang mengandung protein agar meminimalisir efek dari zat kimia yang 

terkandung dalam kosmetik pelurus rambut.Bahan alami yang dapat digunakan 

yaitu putih telur dan tepung terigu. 

Putih telur merupakan bagian dari telur yang tidak berwarna, bening, dan 

kental. Putih telur sering dianggap tidak memiliki gizi yang sama dengan kuning 

telur. Padahal anggapan tersebut tidaklah benar, yang benar adalah putih telur 

memiliki kandungan protein dua kali lipat dari kuning telurnya.Dan protein yang 

ada pada putih telur ini mudah diserap oleh tubuh.Kandungan nutrisi yang ada 

pada putih telur dipercaya dapat melindungi rambut dari kerusakan akibat 

penggunakan hairdryer/alat pencatok rambut secara berlebihan. 

Tepung terigu merupakan hasil ekstraksi dari proses penggilingan gandum (T. 

sativum) yang tersusun oleh 67-70 % karbohidrat, 10-14 % protein, dan 1-3 % 

lemak. Tepung terigu memiliki kadar protein yang tinggi, protein dalam tepung 

terigu lebih dikenal dengan sebutan gluten. Gluten berfungsi untuk membentuk 

tekstur yang baik bagi adonan dan memberikan elastisitas. 
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Bahan alami putih telur dan tepung terigu kemudian dicampurkan dengan 

bahan kimia yaitu obat keriting.Obat keriting digunakan untuk mematahkan ikatan 

silang pada rambut.Bahan dasar obat keriting yaitu ammonium tioglikolat juga 

merupakanbahan dasar yang digunakan pada kosmetik pelurusan.Akan tetapi 

kosmetik pengeritingan dibuat dalam bentuk cair agar sifat lengketnya dapat 

mempertahankan bentuk rambut yang digulung dengan rotto.Sebab bentuknya cair 

maka perlu campuran putih telur dan tepung terigu.Dimana nantinya putih telur 

berfungsi melembabkan rambut bagi rambut kering dan tepung terigu selain 

melembabkan rambut, juga berfungsi sebagai pembentuk tekstur agar kosmetik 

memiliki bentuk pasta. 

Penelitian yang dilakukan memiliki maksud untuk menjadikan kosmetik 

pengeritingan atau obat keriting sebagai kosmetik pelurusan rambut.Supaya 

kosmetik pengeritingan dapat dijadikan kosmetik pelurusan dibutuhkan bahan 

campuran yaitu putih telur dan tepung terigu.Dengan campuran tersebut 

diharapkan dapat menimalisir efek negatif yang ditimbulkan dari zat 

kimia.Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Kelayakan Campuran Obat Keriting, Putih Telur dan Tepung Terigu sebagai 

Kosmetik Pelurusan untuk Rambut Kering” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Timbulnya efek negatif akibat pelurusan rambut menggunakan bahan 

kimia 
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1.2.2 Pelurusan pada rambut kering mengakibatkan rambut semakin rusak 

1.2.3 Belum adanya kosmetik pelurus rambut yang meminimalisir penggunaan 

bahan kimia 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dan terarah serta terbatas dalam hal 

waktu dan tenaga, maka diperlukan pembatasan masalah, sebagai berikut: 

1.3.1 Teknik pelurusan yang dilakukan dengan teknik rebondingbasic 

menggunakan alat bantu catok 

1.3.2 Campuran kosmetik yang digunakan yaitu campuran obat kriting, putih 

telur serta tepung terigu yang akan diaplikasikan pada rambut 

bergelombang dan memiliki jenis rambut kering  

1.4. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah: 

1.4.1 Bagaimanakah validitas pembuatan kosmetik pelurusan dengan 

menggunakan campuran obat keriting, putih telur dan tepung terigu? 

1.4.2 Bagaimanakah kelayakan kosmetik pelurus rambutdengan menggunakan 

campuran obat keriting, putih telur dan tepung terigu? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain: 

1.5.1 Untuk mengetahui  validitas pembuatan kosmetik pelurusan dengan 

menggunakan campuran obat keriting, putih telur dengan tepung terigu 
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1.5.2 Untuk mengetahui  kelayakan kosmetik pelurus rambutdengan 

menggunakan campuran obat keriting, putih telur dan tepung terigu 

1.6. Manfaat Penelitian  

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat secara teori maupun praktis antara lain: 

1.6.1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai pelurusan rambut dengan menggunakan campuran 

obat keriting, putih telur dan tepung terigu serta masukan bagi penelitian 

lanjutan khususnya mahasiswa prodi tata kecantikan. 

1.6.2. Bagi jurusan, penelitian ini dapat dijadikan arsip jurusan dan dapat 

digunakan sebagai referensi bagi penelitian lanjutan. 

1.6.3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan agar bisa memanfaatkan obat keriting sebagai kosmetik 

pelurus dengan campuran putih telur dan tepung terigu.  

1.7. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep yang dibahas dalam 

penelitian ini, berikut beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul 

yang penulis ajukan: 

1.7.1. Kelayakan  

Menurut KBI (Kamus Bahasa Indonesia, 2008), layakmemiliki arti wajar, 

patut, pantas.Kelayakan adalah perihal yang layak (patut, pantas) atau perihal 

yang dapat (pantas, patut) dikerjakan.Jadi hasil dari peneliti ini adalah untuk 
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mengetahui kelayakan kosmetik pelurusan rambut dengan menggunakan 

campuran obat keriting, putih telur dan tepung. 

1.7.2. Campuran  

Menurut KBI (Kamus Bahasa Indonesia, 2008), “campur” berarti 

berkumpul (beraduk, berbaur, berkacau) menjadi satu.Campuran adalah sesuatu 

yang dicampur.Campuran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi obat 

keriting, putih telur dan tepung. 

1.7.3. Obat keriting 

Obat keriting merupakan kosmetik pengeritingan rambut yang berupa 

larutan.Rostamailis, dkk (2008) menjelaskan bahwa“larutan pengeritingan dingin 

dibuat dari bahan dasar ammonium thioglycolate atau thio yang dibuat dari 

campuran asam tioglikolat dengan ammonia sehingga mencapai nilai ph antara 

9.4-9.6, larutan yang bersifat alkalin ini mempunyai sifat membuka imbrikasi 

rambut membuat batang rambut mengembang dan melunak.Thio ini kaya akan 

hydrogen (h) yang sifatnya sangat aktif.”Obat keriting yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah obat keriting dari merk good. 

1.7.4. Putih telur 

Putih telur adalah cairan putih (disebut juga albumen atau glair/glaire) 

yang terkandung di dalam sebuah telur.Cairan ini terdapat di dalam telur yang 

sudah dibuahi dan yang belum dibuahi.Putih telur terdiri dari 10% protein terlarut 

di air.Wikipedia Indonesia (2013).Putih telur yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu telur ayam ras pedaging/ broiler. 
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1.7.5. Tepung terigu 

Menurut Djoni Wibowo (2012), “Tepung merupakan partikel padat yang 

berbentuk butiran halus bahkan sangat halus tergantung pada 

pemakaiannya.”Menurut Eka Fitasari (2009), “Tepung terigu merupakan hasil 

ekstraksi dari proses penggilingan gandum (T. sativum) yang tersusun oleh 67-70 

% karbohidrat, 10-14 % protein, dan 1-3 % lemak (Riganakos and Kontominas, 

1995). 

1.7.6. Kosmetik  

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang untuk digunakan pada 

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

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

penampakan, melindungi supaya tetap dalm keadaan baik, memperbaiki bau 

badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit (Tranggono, 2007). 

1.7.7. Pelurusan rambut (rebonding) 

Pelurusan rambut (rebonding) adalah suatu teknik meluruskan rambut 

dimana setelah dilakukan smoothing, rambut dicuci dan dikeringkan dengan 

tingkat kekeringan 50-70%, kemudian rambut dicatok dengan memakai alat. 

(Rostamailis.2008: 358) 

 Peneliti mengambil judul skripsi kelayakan campuran obat keriting, putih 

telur dan tepung terigu sebagai kosmetik pelurusan untuk rambut kering muda 

dengan pengertian yaitu suatu proses pembuatan krim pelurusan rambut dengan 

menggunakan bahan obat keriting, putih telur dan tepung terigu.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Rambut 

2.1.1.1.Pengertian rambut 

Rambut adalah sesuatu yang tumbuh dari akar rambut yang ada dalam 

lapisan dermis dan melalui saluran folikel rambut ke luar dari kulit. 

Bagian rambut yang ke luar dari kulit dinamakan batang rambut (Tranggono dan 

Latifah, 2007; Wasitaatmaja, 1997). Batang-batang rambut merupakan 

penempatan sel-sel tanduk yang berbeda dalam panjang, tebal, dan warnanya. 

Rambut tidak mempunyai saraf perasa sehingga tidak terasa sakit bila dipangkas 

(Bariqina dan Ideawati, 2001) 

2.1.1.2.Struktur rambut 

Rambut merupakan tambahan pada kulit kepala yang memberikan 

kehangatan, perlindungan   dan   keindahan.   Rambut   juga   terdapat diseluruh 

tubuh, kecuali telapak tangan, telapak kaki dan bibir. 

Semua jenis rambut tumbuh dari akar rambut yang ada di dalam lapisan 

dermis dari kulit. Oleh karena itu kulit kepala atau kulit bagian badan lainnya 

memiliki rambut. Rambut yang tumbuh keluar dari akar rambut itu ada 2 

bagian menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan bagian 

yang ada di luar kulit. 
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Rambut  terbentuk  dari  sel-sel  yang  terletak  ditepi  kandung  akar. 

Cupak rambut atau kandung akar ialah, bagian yang terbenam dan menyerupai 

pipa  serta  mengelilingi akar  rambut. Jadi  bila  rambut itu dicabut dia akan 

tumbuh kembali, karena papil dan kadung akar akan tetap tertinggal di sana. 

Anatomi rambut penting diketahui terutama bagi ahli kecantikan, supaya 

tidak salah dalam memilih kosmetika rambut.  

Untuk lebih jelasnya, Basuki (1981:15) menjelaskan tentang rambut itu 

sebagai berikut: 

a. Helaian seperti benang tipis yang tumbuh dari bawah permukaan kulit. 

b. Dibentuk  oleh  lapisan  sel  yang  tertutup  lapisan  yang  tersusun. 

Bentuknya seperti sisik ikan pada lapisan luarnya. 

c. Terdiri dari zat horney atau disebut juga dengan keratin. Agar 

lebih jelas perhatikanlah gambar anatomi rambut 

Apabila kita lihat suatu penampang irisan kulit, maka akan terlihat 

susunan struktur rambut sebagaimana yang ada pada gambar berikut : 

 
Gambar. 2.1. Anatomi Rambut (Histologis Microscopis)  

Sumber : Sonntag, Linda (1992) 
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Keterangan Gambar: 

1.  Folicle,  ialah  saluran  untuk  tumbuhnya  rambut  yang  menentukan besar, 

kecil, lurus dan keritingnya rambut. 

2.  Dermis, ialah seluruh ruangan yang berada di bawah epidermis. 

3.  Bulp, yaitu bongkol rambut yang memuat pigmen, pembuluh darah, papila 

dan folicle. 

4.  Epidermis, ialah lapisan kulit yang berada paling luar. 

5.  Arector muscle, ialah garis yang menghubungkan folicle dan kulit. 

6.  Papila, menghasilkan sel-sel, membentuk rambut-rambut baru yang lebih 

kuat. Pada papila setiap rambut mempunyai pembuluh darah yang berbeda, 

yang bertugas untuk membawa makanan yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan sel rambut dalam papil. 

7.  Pigmen (warna rambut). 

8.  Kelenjar minyak yang sangat dibutuhkan oleh rambut. 

9.  Pembuluh darah. 

10. Akar rambut. 

11. Kelenjar keringat. 

12. Batang rambut. 

13. Penampang akar rambut. 

2.1.1.3.Fungsi rambut 

Sepanjang sejarah peradaban manusia, rambut  selalu  menempati 

kedudukan  penting.  Kedudukan  penting  tersebut  berkaitan  langsung 
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dengan berbagai fungsi rambut. Adapun fungsi utama rambut adalah 

sebagai berikut: 

1.  Pelindung 

Kandung rambut di dalam kulit berhubungan langsung dengan 

ujung- ujung  saraf  perasa,  dengan  cepat  mampu  mengantar  denyut-

denyutsinyal ke otak, sehingga manusia segera mampu bereaksi terhadap 

keadaan yang menjadi penyebabnya. Jika kita mendadak menjadi sangat 

tegang  atau  sangat ketakutan, otot  penegak rambut  yang  menempel 

dikandung rambut dalam kulit akan mengerut dan menjadikan rambut, 

bulu  kuduk,  atau  bulu  roma  kita  berdiri.  Keadaan  ini  merupakan 

peringatan dini agar kita segera dapat bereaksi terhadap hal-hal yang secara 

instingktif perlu kita hindari. 

2.  Penghangat 

Selain sebagai penyangga benturan dan alat sensorik, rambut akan 

memberi kehangatan kepada tubuh manusia. Manusia purba yang hidup 

dialam terbuka dengan segala kekerasannya. Rambut kepala yang paling 

dominan pertumbuhan dan ketebalannya, membentuk semacam insulator 

alami yang menjaga stabilitas suhu kulit kepala dari pengaruh suhu udara 

disekitarnya. Dinginnya udara sekitar tidak dapat langsung mengenai kulit 

kepala berhubung adanya insulator udara yang memperoleh pemanasan 

tetap dari suhu badan kita. Sebaliknya, panasnya udara sekitar akan 

meningkatkan suhu insulator yang segera merangsang terjadinya 

perkeringatan. Kulit kepala akan terbasahi oleh keringat. Keringat akan 



12 

 

 

 

menguap dan untuk menguap membutuhkan panas yang akan diambil 

dari suhu kulit kepala. Dengan demikian tidak akan terjadi peningkatan 

suhu kulit kepala. 

3.  Penambah Kecantikan 

Namun apabila ditinjau dari sisi estetika, rambut juga memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Pertanda status sosial 

Berkembangnya  suatu  peradaban  membawa  serta  terbentuknya strata 

sosial. Rambut yang dapat ditata dalam berbagai bentuknya, kemudian 

dijadikan salah satu tanda status sosial pemiliknya. 

b.  Identitas profesi 

Rambut juga lazim digunakan sebagai identitas profesi yang bersangkutan. 

Di zaman kekaisaran Romawi, ketika para penguasa dan para  bangsawan 

sering  membubuhi rambutnya dengan  serbuk  emas atau  perak  sebagai 

pertanda kebangsawaannya, para  wanita  penjaja seks yang dalam 

lingkungan kekaisaran Romawi diberi status legal, dilindungi dan dipungut 

pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas 

profesinya.  

c.   Menunjang penampilan 

Terciptanya mode  tata  rambut  diciptakan hanya  untuk  lingkungan 

istana dan kaum bangsawan saja. Tujuan semula adalah untuk 

membedakan  penampilan  mereka  dengan  kaum  kebanyakan.   

Berkembangnya peradaban  dan  ketika  manusia  makin  menyadari 
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betapa pentingnya penampilan sebagai penunjang keberhasilan, maka 

fungsi alami rambut sebagaimana disebut di atas, satu per satu mulai 

tergeser oleh fungsi utamanya sekarang, yaitu sebagai penunjang 

penampilan. Untuk  itu  sangat  dibutuhkan pilihan  yang  jeli,  tepat  dan 

sesuai dengan kondisi orang tersebut (status, tujuan, waktu, umur) dan 

sebagainya. 

(Rostamailis, dkk : 2008) 

2.1.1.4.Tekstur rambut 

Menurut Sartini Harahap dkk, Endang Bariqina dkk : 2001/2002, tekstur 

ada yang halus dan yang kasar. Rambut yang berwarna pirang biasanya memiliki 

tekstur halus, berbeda dengan rambut hitam yang pada umumnya memiliki tekstur 

rambut yang tebal atau kasar. Sifat-sifat rambut ditentukan dengan perabaan, 

penglihatan dan pegangan. Sifat-sifat tersebut meliputi: 

1) Kelebatan rambut 

Sifat ini ditentukan dengan melihat banyaknya batang rambut yang terdapat 

pada satu kelompok rambut dan kulit kepala. Ini juga ditentukan oleh cara 

perawatan yang dilakukan, contohnya dengan pemilihan kosmetik yang tepat. 

2) Tebal halusnya rambut 

Tebal halusnya rambut ditentukan oleh banyaknya zat tanduk dalam kulit 

rambut. Umumnya rambut yang berwarna hitam atau coklat akan lebih tebal 

daripada rambut yang berwarna lain. 
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3) Kasar licinnya permukaan rambut 

Sifat rambut ini ditentukan dengan perabaan, permukaan rambut kasar apabila 

sisik-sisik selaput rambut tidak teratur rapat satu dengan yang lain. Ini juga dapat 

disebabkan oleh kotoran yang menempel pada permukaan rambut.  

4) Kekuatan rambut 

Sifat ini tergantung pada banyaknya dan kualitas zat tanduk dalam rambut. 

Kuat tidaknya rambut juga dilihat melalui perawatan sehari-hari dan juga dengan 

cara meregangkan rambut sampai putus. 

5) Daya serap rambut 

Banyaknya cairan yang diserap oleh rambut dan kualitas keratin dalam kulit 

rambut. Rambut yang terdapat pada puncak kepala memliki daya serap yang 

terbaik daripada rambut pada bagian lain. 

6) Daya bingkas rambut 

Elastisitas rambut adalah daya kemampuan rambut untuk memanjang bila 

ditarik dan kembali pada panjang semula kalau dilepas. Rambut normal apabila 

daya bingkas rambut mencapai 40% dari panjang rambut asli. 

7) Pertumbuhan rambut 

Pertumbuhan rambut pada orang dewasa adalah 0,3 milimeter selama 24 jam. 

Pertumbuhan rambut pada siang hari akan tumbuh lebih cepat daripada malam 

hari. 
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8) Platisitas rambut 

Plastisi rambut adalah sifat mudah tidaknya rambut dapat dibentuk. Rambut 

yang sukar dibentuk akan memakan waktu lebih lama apabila dilakukan 

pengeritingan dan pengecatan rambut. 

9) Kulit kepala dan lapis-lapis jaringan yang menutupi tengkorak 

Tulang-tulang tengkorak otak diliputi dari luar kedalam jaringan-jaringan 

seperti kulit kepala, jaringan ikat dibawah kulit, musculus epicarnus, jaringan ikat 

jarang dan selaput tulang tengkorak. 

(Sartini Harahap, Endang Bariqina dkk:2001/2002:30) 

2.1.1.5.Jenis rambut 

Ada lima jenis rambut yang berhubungan dengan derajat keaktifan 

kelenjar lemak rambut, yaitu: 

1. Rambut normal 

Rambut normal akan tampak bagus, segar dan tumbuh dengan sehat. Rambut 

yang dirawat dengan baik dengan cara pemilihan kosmetika yang tepat sesuai 

jenis rambut akan tumbuh sehat tanpa mengalami kerusakan. 

2. Rambut kering 

Rambut tampak kering, kusam, gersang, pudar, agak kemerah-merahan. 

Ujung rambut pecah-pecah dan bercabang serta pertumbuhannya tipis. Bila 

diraba dengan jari biasanya berbunyi, rapuh dan mudah patah. Disamping itu 

rambut kering terjadi karena keadaan kelenjar palit atau lemak bekerja kurang 

aktif. 
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3. Rambut berminyak 

Rambut tampak berkilat, berminyak, tumbuh dengan subur dan lebat. Bila 

diraba terasa basah. Rambut berminyak lebih mudah kotor dibandingkan dengan 

jenis rambut yang lain. Apabila tidak segera dilakukan penyampoan maka akan 

terlihat tipis dan lepek. 

4. Rambut resistant 

Rambut resistant adalah campuran dari rambut kering dan berminyak bahkan 

ada rambut normal dengan berminyak. Rambut ini banyak dijumpai pada orang 

yang berusia 50 tahun ke atas, hal ini dikarenakan adanya beberapa pengaruh 

diantaranya faktor usia dan faktor makanan. Rambut ini kelihatan kusam serta 

mudah rontok. 

5. Rambut glassy 

Rambut glassy adalah rambut yang mempunyai selaput atau kutikula yang 

tebal. Jenis rambut seperti ini mempunyai ciri-ciri kaku, besar dan sulit ditata. 

(Endang Bariqina, Zahida Ideawati,2001:3) 

2.1.1.6.Porositas rambut 

Porositas rambut adalah merupakan kondisi-kondisi yang ditentukan oleh 

cuticula rambut. Untuk cuticula yang sangat terbuka maka kondisi rambut  ini  

dikatakan porus,  sedangkan cuticula  yang  sangat  tertutup rambut tersebut 

dikatakan resistant atau porositas yang sangat jelek. (Rostamailis, dkk : 2008) 
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2.1.1.7.Elastisitas rambut 

Elastisitas rambut merupakan sifat batang rambut yang dapat menentukan 

keberhasilan dalam penataan rambut. Elastisitas rambut dibedakan atas, elastisitas 

yang baik, sedang dan buruk. (Rostamailis, dkk : 2008) 

2.1.1.8.Susunan rambut 

Berdasarkan hal  itu bagian-bagian rambut dikenal dengan rambut yang 

berada di dalam kulit dan berada diluar kulit. Bagian-bagian rambut ini dapat 

dibagi atas: 

1. Akar Rambut (Hair Folicle) 

 Akar rambut adalah bagian rambut yang tertanam di  dalam kulit. 

Seperti yang terlihat pada gambar di atas maka akar rambut terbagi: 

a.  Bulp yaitu bagian pangkal rambut yang membesar, seperti bentuk bola, 

gunanya untuk melindungi papil rambut. 

b.  Papil  rambut  adalah  bagian  yang  terlindungi  di  dalam  bulp  atau terletak  

dibagian  terbawah  dari  folicle  rambut.  Papil  rambut  tidak ubahnya  seperti  

piring  kecil  yang  tengahnya  melengkung  dan menonjol ke arah rambut, 

lengkungan inilah yang menyebabkan ia disebut papil, berasal dari sel-sel kulit 

jangat (corium) serta kulit ari (epidermis). Diantara sel-sel papil juga terdapat 

melanosit. Melanosit menghasilkan pigmen (zat warna), yang akan disebarkan 

terutama ke dalam contek, kemudian ke dalam medulla rambut. Di samping 

itu juga terdapat di dalam papil rambut yaitu pembuluh darah dan getah bening,  

yang  berfungsi  memberi  makanan  kepada  rambut (memelihara kehidupan 

rambut), serta terdapat juga saraf yang mensarafi folicle rambut. Itu sebabnya 
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rambut tidak mempunyai saraf perasa. Oleh karenanya kita tidak merasa sakit 

bila rambut digunting atau dipangkas. 

c.   Folicle   rambut   ialah   kandungan   atau   kantong   rambut   tempat 

tumbuhnya rambut. Kantong rambut terdiri dari 2 lapis. Lapisan dalamnya 

berasal dari sel-sel epidermis, sedangkan lapisan luarnya berasal dari sel-sel 

dermis. Rambut yang panjang dan tebal mempunyai folicle berbentuk besar, 

folicle rambut ini bentuknya menyerupai silinder pipa. Kalau folicle bentuknya 

lurus, rambut juga lurus dan bila melengkung rambut jadi berombak. Tetapi 

kalau lengkungannya itu lebih lengkung lagi, maka rambutnya keriting. Di dalam 

folicle ini bermuara kelenjar lemak (palit). 

d.  Otot penegak rambut ialah yang menyebabkan rambut halus bulu roma 

berdiri bila ada sesuatu rangsangan dari luar dan dari dalam tubuh kita. Misalnya 

merasa seram, kedinginan, kesakitan, kelaparan dan sebagainya. 

e.  Matrix,  disebut  juga  dengan  umbi/tombol  atau  lembaga  rambut. 

 Seperti dijelaskan di depan, bahwa di dalam folicle terdapat rambut. Bagian 

yang berdekatan dengan papil lebih subur daripada bagian yang lebih jauh di 

atasnya. Bagian yang subur itulah yang disebut matrix atau umbi/tombol atau 

lembaga rambut. Mengapa pada bagian itu lebih subur ? Ini disebabkan karena 

kelompok sel yang terdapat dibagian itu selalu membelah diri, membentuk bagian 

rambut baru. 

 Diantara sel-sel umbi juga terdapat sel-sel melanosit. Bagian paling dalam 

atau tengah umbi rambut, sel-selnya berwarna keputih-putihan dan masih lembek 

(masih muda). Sel-sel ini masih mengandung parakeratin (sel rambut yang 
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warnanya sudah lebih mantap, sudah keras, mengandung keratin). Parakeratin 

adalah zat pendahulu keratin. Sel-sel rambut yang masih muda ini terdorong 

ke atas oleh sel-sel yang terjadi kemudian. Makin ke atas makin mengalami 

proses keratinisasi penandukan. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar. 

 

Gambar. 2.2. Akar Rambut 

Sumber : Rostamailis (2005) 

 

2. Lapisan Batang Rambut 

 Batang rambut ialah bagian rambut yang kelihatan di atas permukaan kulit. 

Seperti yang dijelaskan oleh Yenes (1984:2) bahwa batang rambut ini terbagi 

pula atas 3 bagian, yakni: 

a.  Cuticula (selaput kulit ari) yang berbentuk seperti sisik-sisik ikan dan sangat 

berfungsi untuk melindungi lapisan rambut (berada paling luar yang merupakan 

pelindung). Di samping itu ia juga berfungsi untuk menentukan besar kesilnya 

daya serap zat cair pada rambut seperti air, shampo, conditioner, obat keriting, 

zat/cat pewarna rambut, bleaching. Pada rambut yang kasar lapisan cuticula nya 

juga kasar. Sedang pada rambut yang halus lapisan cuticula nya juga halus. 



20 

 

 

 

b.  Cortex atau kulit ari rambut, ialah bagian rambut yang terbesar dan 

merupakan  lapisan  di  bawah  cuticula.  Cortex  berfungsi  sebagai lapisan yang 

menentukan warna karena pigmen (zat warna rambut dikandung oleh lapisan ini). 

Misalnya penyerapan zat cair, obat keriting, cat rambut, dan lain-lain. Jadi cortex 

ini berhubungan dengan sifat elastisitas rambut. 

c.   Medulla atau sum-sum rambut. Medulla ini terdapat dibagian paling tengah. 

Rambut yang halus sekali ada yang tidak terdapat medulla nya. Agar jelasnya 

perhatikanlah Gambar di bawah ini, yang menunjukkan penampang dari batang 

rambut 

 

Gambar. 2.3. Batang Rambut 

Sumber : Sonntag, Linda (1992) 

3. Batang Rambut 

 Berkaitan   dengan   struktur   maka   bentuk-bentuk   rambut   dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a.  Lurus, tidak bergelombang dan tidak keriting. Biasanya rambut yang lurus 

dapat memberikan beberapa kemudahan kepada si pemakai misalnya dalam hal 

tatanan rambut, baik yang dipotong maupun yang disanggul. Mengapa demikian? 

Karena rambut lurus ini mempunyai folicle yang lurus dan penampangnya bulat. 
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b.  Berombak yaitu memperlihatkan gelembung yang besar pada rambut. Hal ini 

disebabkan karena folicle nya melengkung dan penampangnya lonjong/oval. 

Rambut ini juga termasuk mudah dalam hal penataan, baik yang disanggul atau 

disasak maupun yang dipotong pendek. 

c.  Keriting, biasanya rambut yang keriting berbentuk gelombang kecil- kecil atau 

sedang. Ini adalah karena folicle nya amat melengkung sedangkan penampangnya    

gepeng.     Untuk     lebih     jelasnya perhatikanlah struktur rambut pada gambar 

berikut: 

 

A B C 

Gambar 2.4 Bentuk Rambut A) Lurus, B) Berombak, dan C) Keriting 

Sumber : Rostamailis (2005) 

 

4. Bentuk Ikal Rambut  

 Kita ketahui bahwa bentuk rambut ikal alami sangat bervariasi pada masing-

masing orang, sebagai contoh ada yang memiliki ikal rambut sangat kecil dan ada 

yang memiliki ikal bergelombang besar. Perbedaan bentuk ikal rambut ini 

ditentukan oleh posisi folikel rambut. 
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A B C 

Gambar 2.5 Bentuk Ikal Rambut 

 A) Kribo/ frizzy, B) Botticelli curls, dan C) Wavy curls 

Sumber: Nurlaili dkk (2013) 

 

Bentuk-bentuk ikal rambut tersebut antara lain: 

a. Kribo/ frizzy/ afro, adalah bentuk ikal keriting dengan lingkaran kecil, penuh 

padat. Hal ini terjadi karena adanya bentuk folikel rambut yang melingkar-

lingkar menyerupai spiral (Nurlaili dkk.2009:12). 

    

Gambar 2.6 bentuk ikal kribo 

Sumber: http://www.howtomakeyourhairgrowfastertips.com/the-ultimate-

guide-to-hair-types-texture/ 

 

b. Botticelli curls, adalah bentuk ikal sedang dengan lekukan longgar dan 

biasanya pada pangkal rambut belum ada lekukan (Nurlaili dkk.2009:13). 
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Gambar  2.7 bentuk ikal sedang 

Sumber: http://www.howtomakeyourhairgrowfastertips.com/the-ultimate-

guide-to-hair-types-texture/   
 

c. Wavy curls, adalah bentuk ikal yang menyerupai gelombang besar berbentuk 

“S” gelombang tersebut lebih banyak berada pada bagian tengah hingga ke 

bawah, secara keseluruhan bila dilihat dari atas terkesan lurus/ flat (Nurlaili 

dkk.2009:13). 

 

Gambar 2.8 bentuk ikal bergelombang besar 

Sumber: http://www.howtomakeyourhairgrowfastertips.com/the-ultimate-

guide-to-hair-types-texture/  

 

 Berdasarkan uraian diatas dalam rambut ikal terbagi menjadi tiga bentuk yaitu 

ikal kribo, ikal sedang dan ikal bergelombang besar. Ikal sedang dan ikal 

bergelombang besar diatas digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini.  
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2.1.2. Pelurusan 

2.1.2.1. Sejarah pelurusan  

2.1.2.1.1.  Meluruskan Rambut/Teknik Pengepresan (Hair Pressing) 

     Pengepresan rambut bertujuan membuat rambut yang sangat ikal dan keriting 

menjadi lurus secara sementara. Biasanya ini diperlukan untuk menata rambut 

dengan desain tertentu.  

Teknik pelurusan sementara ini memerlukan vaselin atau petrolatum jelly dan 

sebuah hot comb yaitu sisir terbuat dari logam yang dipanaskan. Pertama-tama 

rambut dicuci bersih dan keringkan. Kemudian dilakukan pembagian dan diberi 

petrolatum jelly sehingga merata. Sebuah sisir logam yang dipanaskan dengan 

listrik ataupun alat pemanas lainnya, disisirkan dengan gerakan membalik gerigi 

sisir ke atas, sedangkan punggung sisir memberi tekanan kepada rambut ketika 

rambut ditarik lurus. Bagian atau lapis rambut yang telah mengalami proses 

pelurusan disisir ke atas, sehingga tidak tercampur dengan lapis-lapis rambut 

yang belum diproses. Tindakan ini dilakukan secara lapis demi lapis sehingga 

semua rambut ditangani. 

Penggunaan petrolatum jelly dalam metode pelurusan rambut yang disebut 

metode Walker (ditemukan pertama kali oleh penata rambut Amerika Serikat Ny. 

C. j. Walker) mempunyai 2 fungsi. Fungsi pertama dari petrolatum jelly adalah 

sebagai konduktor untuk menghantar panas sisir ke seluruh bagian batang rambut. 

Fungsi kedua adalah untuk melumasi rambut sehingga pada penyisiran, sisir 

logam dapat bergerak lancar tanpa menimbulkan tarikan karena kekusutan 

rambut. 



25 

 

 

 

Resep obat pengepres rambut yang paling umum menurut metode Walker ini 

ada beberapa resep antara lain: (Resep 1) 

Resep 1 

Malam lebah                           7.00% 

Seresin                                    3.00 

Vaselin (Petrolatum)      60.00 

Minyak pelikan       30.00 

Parfum dan pewarna       q.s 

 

Catatan: q.s = quantum satis = secukupnya 

(Rostamailis,dkk, 2008:350) 

Berdasarkan uraian diatas pengepresan rambut dengan metode Walker ini 

memiliki berbagai kekurangan atau kelemahan. Terutama sekali karena bentuk 

lurus yang tercapai sangat kurang dapat bertahan. Bentuk baru tersebut akan 

segera kembali ke bentuk asal jika rambut terkena air. Usaha-usaha untuk 

menambah zat penolak air yang lebih baik lagi pada petrolatum jelly yang 

digunakan belum pernah memberi hasil yang memuaskan. Karena itu metode 

Walker hanya mempunyai fungsi yang sangat terbatas, yaitu dalam membuat lurus 

sementara rambut yang sangat ikal saja, guna memudahkan dicapainya suatu 

desain penataan yang sedang dikerjakan. 

2.1.2.1.2.  Pelurusan rambut secara permanen 

Selain pelurusan rambut dengan cara pengepresan juga dikenal teknik 

penglurusan rambut secara permanen. Untuk meluruskan rambut dengan hasil 

yang lebih permanen, diperlukan penggunaan berbagai macam obat pelurus dalam 

bentuk pasta atau krim yang mengandung berbagai macam zat kimia. Yang 

terpenting diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Pelurus berdasarkan amonium tioglikolat 

Pelurus ini berbentuk krim dan memakai amonium tioglikolat (HSCH2COOH) 

sebagai bahan dasar. Amonium tioglikolat adalah suatu cairan tak berwarna serta 

berbau tidak enak dan bersifat lindi, seperti halnya dengan larutan pengeriting. 

Pelurus ini sengaja dibuat dalam bentuk krim atau pasta kental agar sifat 

lengketnya dapat mempertahankan rambut yang ditarik melurus seperti halnya 

dengan fungsi roto dalam membuat rambut menjadi ikal. Selain itu bentuk krim 

atau pasta kental ini juga dimaksudkan memudahkan penggunaannya hanya 

dibagian-bagian rambut yang akan diluruskan saja. 

Proses pematahan ikatan silang ini dibiarkan berlangsung selama 5-10 menit 

sebelum rambut mulai disisir lurus bagian demi bagian. Mula-mula disisir ke 

depan atau ke atas. Setelah 15 menit rambut disisir dari arah belakang atau bawah. 

Prosedur penyisiran lurus ini terus dilakukan dengan pergantian arah sekitar 15 

menit sekali sambil dilakukan penekanan dengan tangan. 

Setelah proses penglurusan selesai, ikatan-ikatan disulfide yang terpatahkan 

tadi harus disambung kembali, guna mempertahankan bentuk lurus yang terjadi. 

Untuk itu perlu dilakukan proses normalisasi seperti halnya dalam proses 

pengeritingan. Sebagai larutan penormal dapat digunakan larutan hidrogen 

peroksida seperti dalam pengeritingan. 

Resep yang paling umum untuk membuat kosmetika pelurus dari bahan dasar 

amonium tioglikolat yakni sebagai berikut: (Resep 2) 

Resep 2 
Gliseril monostearat  15,0 % 

Asam stearat   3,0 

Seresin    1,5 
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Parafin    1,0 

Natrium lauril sulfat  1,0 

Aquadest    51,9 

Asam tioglikolat   6,6 

Amonium hidroksida  20,0 

Parfum    q.s  

Nilai pH    9.2-9.5 

(Rostamailis,dkk, 2008:351) 

Bedasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa bahan pelurus dari bahan-

bahan kimia berbau tidak enak, obat pelurus ini dibuat dalam bentuk krim atau 

pasta supaya mudah dalam penggunaannya. Selain itu bahan dasar amonium 

tioglikolat juga digunakan pada larutan pengeritingan atau obat keriting. 

b. Pelurus dari bahan natrium hidroksida 

Pelurus rambut yang paling cepat bereaksi dan paling efektif biasanya dibuat 

dengan dasar natrium hidroksida (NaOH) atau soda api (causticsoda). Berbentuk 

butir-butir putih dan merupakan zat yang sangat merangsang kulit dan sangat 

berbahaya bagi mata. 

Berbagai produk mengandung natrium hidroksida sekitar 5-10% dengan nilai 

pH sekitar 7,5-14 berdasarkan resep yang berbeda-beda. Sebagai pelurus ikal, 

natrium hidroksida menjadikan rambut mengembang dan mematahkan ikatan 

disulfide rambut dengan mengikat sebuah atom sulfur (S) dari ikatan disulfide 

tersebut. Dalam proses penyambungannya kembali ikatan disulfide tersebut 

bersatu kembali dalam bentuk ikatan lanthionine diantara 2 rantai polipeptida 

yang berhadap-hadapan. Karena sifat kosmetika pelurus dapat menimbulkan 

iritasi bahkan terbakarnya kulit, maka diperlukan pemakaian krim pelindung di 

daerah kulit sepanjang pertumbuhan rambut dan kulit telinga. Tindakan 

pengamanan terhadap bagian-bagian kulit, termasuk kulit kepala seperti tersebut 
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di atas perlu mendapat perhatian khusus. Terutama dalam pembilasan menjelang 

larutan penormal. 

Obat pelurus rambut dari natrium hidroksida ini biasanya memerlukan waktu 

olah maksimal selama 8 menit saja. Setelah itu harus segera dibilas. Menurut A. 

H. Powitt waktu olah rata-rata berbeda menurut jenis rambut yang diproses. Untuk 

rambut halus diperlukan waktu olah sekitar 2-3 menit; untuk rambut sedang antara 

3 dan 5 menit; dan untuk rambut kasar antara 5 dan 7 menit. Waktu olah bagi 

rambut pelawan bagaimanapun tidak boleh melebihi 8 menit. Resep yang paling 

umum digunakan adalah sebagai berikut: (Resep 3 dan 4) 

Resep 3 
Natrium hidroksida  5.0 % 

Gliserin monostearat  15.0 

Gliserol    5.0 

Aquadest     75.0 

Parfum    q.s 

Nilai pH    10-14 

(Rostamailis,dkk, 2008:352) 

 

Resep 4 
Natrium hidroksida  0.0% 

Asam olcat   5.0 

Asam stearat   15.0 

Gliserol    5.0 

Aquadest    65.0 

Parfum    q.s 

Nilai pH    10-14 

(Rostamailis,dkk, 2008:353) 

Jika hendak digunakan terhadap rambut yang pernah dicat, dimudakan 

warnanya ataupun yang telah rusak karena penyasakan dan pengeritingan 

terlampau sering, kepada rambut tersebut perlu terlebih dahulu diberi filler atau 

conditioner guna mencegah terjadinya kerusakan labih lanjut. Pelurusan dilakukan 

dengan menyisir rambut tanpa menariknya terlalu keras. Setelah waktu olah habis, 



29 

 

 

 

rambut segera dibilas dan kemudian dimormalisir seperti halnya dalam proses 

pengeritingan dan proses pelurusan rambut lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelurus dari bahan natrium 

hidroksida ini lebih cepat bereaksi bila dibandingkan dengan bahan-bahan pelurus 

yang lain. Waktu olah dari bahan ini memakan waktu lebih sedikit dibandingkan 

bahan yang lain. 

c. Pelurus dari bahan amonium sulfit 

Pelurus rambut yang paling aman bagi kesehatan rambut dibuat dari bahan 

dasar amonium sulfit (NH) SH O yang berupa hablur bening, larut dalam air dan 

sifatnya asam. Sebagai reduktor, pada suhu udara 37° C amonium sulfit sudah 

dapat mematahkan ikatan disulfide keratin rambut. Karena itu zat ini juga 

digunakan dalam pembuatan larutan pengeriting yang disebut acid waving lotion 

atau neutral waving lotion. Karena reaksinya yang bersifat asam dengan nilai pH 

6 maka larutan ini tidak membuat rambut mengembang dan menjadikannya terlalu 

lunak, seperti yang terjadi dengan larutan yang bersifat alkalin. 

Larutan pengeriting dan krim pelurus rambut yang memakai bahan amonium 

sulfit kurang mendapat sambutan dalam pemasarannya. Ini disebabkan terutama 

sekali karena penggunaannya memerlukan waktu olah yang lama dan 

mengharuskan yang bersangkutan memakai topi pemanas untuk mempercepat 

prosesnya. 

Prinsip bekerjanya pelurus rambut dari bahan ini sama dengan pelurus rambut 

yang menggunakan bahan dasar amonium tioglikolat. Proses pematahan ikatan 
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disulfide yang terjadi harus disambung kembali dengan larutan penormal. Resep 

yang umum digunakan dalam krim pelurus ini adalah sebagai berikut: (Resep 5) 

Resep 5 
Urea    10.00% 

EDTA (Garam disodium)  0.05% 

Isopropil alkohol   10.00 

Amonium bisulfit   4.13 

Amonium sulfit   3.74 

Parfum    q.s 

Aqua destilata   q.s.  

Nilai pH    8 

(Rostamailis,dkk, 2008:353) 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan dengan usaha pelurusan 

rambut adalah bahwa rambut yang sedang dalam proses pelurusan menjadi sangat 

lunak dan mudah patah. Penyisiran harus dilakukan dengan hati-hati sehingga 

rambut tidak akan menjadi patah. Kecuali itu juga harus dibedakan antara tujuan 

penggunaan kosmetika hair straightener dan ahir relaxer. Yang pertama 

digunakan meluruskan rambut ikal, sedangkan yang kedua untuk mengurangi 

keketatan ikal saja. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelurusan rambut secara permanen dibagi 

menjadi tiga yaitu pelurus dengan ammonium thioglikolat, natrium hidroksida dan 

ammonium sulfat. Masing-masing pelurus tersebut memiliki resep sendiri-sendiri 

dengan komposisi yang berbeda satu dengan yang lain. Dari ketiga resep tersebut 

yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah resep 2 (hal 29) yang 

menggunakan ammonium thioglikolat.  

2.1.2.1.3. Meluruskan Rambut dengan Teknik Smoothing 

Smoothing merupakan suatu teknik meluruskan rambut tanpa memakai alat. 

Kelebihan dari teknik ini adalah prosesnya paling cepat, hemat waktu dan praktis 
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serta rambut lebih sehat. Namun demikian kekurangan/kelemahan dari teknik ini 

adalah keahlian tangan dan pengalaman sangat diperlukan, jika kurang teliti 

lurusnya rambut kurang merata dan hasil masih mengembang.  

2.1.2.1.4. Meluruskan Rambut dengan Teknik Rebonding 

Rebonding adalah suatu teknik pelurusan rambut yang memberikan hasil yang 

lurus, indah dan sehat pada rambut. Rebonding ini sendiri berasal dari kata re 

yang berarti mebangun kembali dan bonding yang berati ikatan. Cara kerja dari 

teknik rebonding adalah ikatan silang pada rambut dipisahkan, lalu setelah itu 

ikatan silang silang tersebut dibangun kembali dengan bantuan alat catok untuk 

mendapatkan bentuk rambut yang lurus. Rebonding mulai diperkenalkan pada 

tahun 2000). Rebonding merupakan teknik terakhir dalam pelurusan rambut yang 

menggunakan catok ion dengan pengaturan suhu yang sesuai dengan kondisi 

rambut. Penambahan vitamin dalam proses rebonding ini akan menambah kualitas 

hasil rebonding yang permanent, halus, dan sehat (Fauziah Rahma.2016: 10-19). 

Rebonding adalah suatu teknik meluruskan rambut dimana setelah dilakukan 

smoothing, rambut dicuci dan dikeringkan dengan tingkat kekeringan 50-70%, 

kemudian rambut dicatok dengan memakai alat. Kelebihan dari teknik rebonding 

adalah rambut bisa lurus lebih maksimal dan hasil pelurusan lebih tahan lama. 

Akan tetapi teknik ini juga mempunyai kekurangan, dalam penggunaan alat iron 

hendaklah ekstra hati-hati dan pelaksanaan harus sesuai dengan standar teknik 

produk yang digunakan (Rostamailis:2008, 358). 

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa teknik rebonding adalah teknik 

pelurusan rambut yang hasilnya dapat bertahan lama daripada teknik lain. 
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Kosmetik yang sering digunakan untuk pelurusan adalah makarizo, wella, 

crantee, good dan lain-lain. Pelurusan yang menggunakan kosmetik tersebut 

membutuhkan biaya yang cukup mahal, maka pelurusan rambut dapat juga 

dilakukan dengan campuran obat keriting, putih telur dan tepung terigu. Karena 

mengandung bahan kimia tertentu yang dapat mematahkan ikatan disulfide dan 

dapat membuat rambut ikal menjadi lurus serta bahan alami yang dapat menutrisi 

rambut dan meminimalisir efek negatif dari bahan kimia. 

2.1.2.1.5. Pengertian pelurusan rambut  

Pelurusan rambut adalah proses pelurusan rambut yang dilakukan dengan 

menerapkan berbagai teknik pelurusan untuk menghasilkan bentuk rambut lurus . 

Tujuan dari pelurusan rambut adalah untuk memperoleh bentuk baru pada rambut 

dari bentuk keriting atau ikal menjadi lurus sesuai dengan yang diinginkan.  

2.1.2.1.6. Prinsip dasar pelurusan rambut 

Prinsip dasar pelurusan rambut adalah proses merubah struktur rambut 

dari bentuk ikal atau keriting menjadi bentuk lurus melalui proses pematahan 

ikatan silang disulfide (atom S) dengan ikatan hydrogen (atom H), mengubah 

bentuk dan menyambung kembali ikatan disulfide setelah terjadi bentuk baru pada 

rambut. 

 Tugas mematahkan ikatan disulfide dilakukan oleh krim step 1, 

sedangkan tugas penyambungan kembali dilakukan oleh step 2 atau neutralizer. 

Dalam proses pematahan ikatan disulfide, ikut terpatahkan ikatan hydrogen. 

Sedangkan dalam proses penyambungan kembali ikatan disulfide tersebut akan 

ikut terbentuk kembali ikatan-ikatan hydrogen.  
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Dengan demikian, proses kimiawai pelurusan rambut berlangsung dalam 

dua tahap. Tahap pertama pematahan ikatan silang dan tahap kedua 

penyambungan kembali ikatan silang tersebut dalam posisinya yang baru. 

2.1.2.2. Langkah-langkah pelurusan rambut  

Pada langkah-langkah pelurusan rambut ini dimulai dari persiapan baik 

dari persiapan alat, bahan, lenan dan kosmetik. Setelah persiapan selesai 

dilanjutkan pada proses pelurusan rambut (rebonding). 

2.1.2.2.1. Persiapan alat  

Tabel 2.1 Persiapan alat pelurusan rambut 

No. Nama Alat Spesifikasi Kegunaan Jumlah 
1 Cawan kosmetik 

 

Berbahan plastic Tempat kosmetik 

shampo dan 

kondisioner 

2 

2 Mangkok kosmetik 

 

Bahan plastic, 

warna hitam 

Tempat kosmetik 

step 1 atau 2 

1 

3 Sisir kuas 

 

Bahan plastik  Mengoleskan 

kosmetik pada 

rambut 

1 

4 Sisir berekor 

 

Bertangkai, 

bergigi sedang  

Membantu blocking 

atau parting 

1 

5 Sisir besar  

 

Berbahan plastic, 

bergigi renggang 

Menyisir rambut dari 

kekusutan 

1 
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6 Jepit bebek 

 

Berbahan plastic 

atau stainlees 

Menjepit rambut 

ketika pencatokan 

6 

7 Jepit bergerigi 

 

Berbahan plastic, 

bergerigi 

Menjepit rambut 

ketika parting 

6 

8 Hair dryer 

 

Stainlees, 

beraliran listrik, 

dapat 

mengeluarkan 

angin panas/dingin 

Membantu 

mengeringkan 

rambut 

1 

9 Catok  

 

Stainless, plastik, 

beraliran listrik, 

temperature dapat 

disesuaikan 

Membantu 

menguatkan bentuk 

rambut yang baru 

1 

10 Gelas ukur 

 

Kaca, plastic Untuk mengukur 

atau menakar 

komposisi kosmetik 

1 

11 Tutup telinga 

 

Plastic  Melindungi telinga 

klien 

1 pasang 
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2.1.2.2.2. Persiapan bahan atau lenan 

Tabel 2.2 Persiapan bahan atau lenan pelurusan rambut 

No. Nama bahan/ lenan Spesifikasi Kegunaan Jumlah 

1 Handuk kecil 

 

Bahan katun, 

bentuk persegi 

empat 

Untuk 

mengeringkan 

rambut dan 

melindungi baju 

dari air yang 

menetes 

6 

2 Cape penyampoan 

 

Bahan plastic Untuk melindungi 

baju client dari air 

1 

3 Cape operator  

 

Bahan plastic Untuk melindungi 

baju operator  

1 

4 Masker mulut 

 

Kain katun Melindungi mulut 

dan hidung dari 

bau kosmetik 

1 

5 Lap pel  

 

Menyerap air Alas lantai dan lap 

ketika air tumpah 

atau menetes 

1 

6 Tissue  

 

Putih, menyerap 

air 

Untuk menghapus 

kosmetik pada 

daerah yang tidak 

diinginkan 

Secukupnya 
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2.1.2.2.3. Persiapan kosmetik 

Tabel 2.3 Persiapan kosmetik pelurusan rambut 

No. Nama 
kosmetik 

Spesifikasi Kegunaan Jumlah 

1 Shampoo 

 

Cair, berbusa Membersihkan rambut 

dan membuka imbrikasi 

rambut 

secukupnya 

2 Conditioner 

 

Cair Menutup imbrikasi 

rambut 

Secukupnya 

3 Step 1 

 

Krim/pasta Mematahkan ikatan 

silang pada rambut agar 

mendapat bentuk rambut 

yang baru 

Secukupnya 

4 Step 2 

 

Cair Menyambung kembali 

ikatan silang pada rambut 

dan mempertahankan 

bentuk rambut yang baru 

Secukupnya 

 

2.1.2.2.4. Proses  pelurusan rambut (rebonding) 

Tabel 2.4  Proses pelurusan rambut (rebonding) 

No Langkah-langkah Gambar 

1.  Analisa 
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2.  Cuci Rambut 

Cuci rambut dengan shampoo, dengan suhu stabil 

tanpa Conditioner. Supaya kutikula rambut 

terbuka untuk memudahkan/ mempercepat 

peresapan cream pelurusan. 

 

3. Perlindungan 

Keringkan rambut dahulu lalu semprotkan Anti 

Frizz Spray  untuk meningkatkan elastisitas dan 

mengembalikan kelembaban rambut. Agar 

memperoleh hasil akhir yang lebih lurus. 

keringkan dengan hair dryer (sampai 70% kering), 

jangan melakukan blow tarik dan jangan disisir 

 

4. Pengolesan Cream 

- Bagi rambut jadi 4 bagian lalu jepit. 

- Oleskan cream step 1 pada 3 titik dirambut, (1. 

pangkal dengan jarak 1cm dari kulitkepala , 2. 

tengah, 3. ujung)selapis demiselapis. Ratakan 

cream dengan menggunakan sisir. Pastikan tidak 

ada cream yang menumpuk. 

- Jangan melakukan penarikan atau penekanan 

karena akan melukai permukaan rambut dan 

menyebabkan rambut bercabang. Penekanan akan 

menyebabkan poripori rambut tertutup dan 
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memperlambat penyerapan cream kedalam batang 

rambut. 

5. Peresapan Awal 

Diamkan agar cream step 1 meresap. Untuk 

mengetahui apakah rambut telah relaks, ambillah 

sebagian rambut, tarik perlahan dan bila rambut 

yang ditarik tidak balik kembali, berarti cream 

step 1 meresap dengan baik kedalam batang 

rambut. Bila sudah ok lakukan tahapan smoothing. 

Jangan mulai smoothing bila cream step 1 belum 

meresap sempurna karena akan membuat rambut 

menjadi luka dan kehilangan elastisitas. 

 

6. Smoothing 

Gunakan teknik jepit (press) dengan jari tengah 

dan telunjuk secara perlahan. Lakukan maksimum 

3 kali. Pengangkatan lapisan rambut pada saat 

smoothing diusahakan supaya 0° kearah bawah, 

agar tidak terjadi lekukan. Perhatikan ketebalan 

pengambilan rambut agar tidak lebih dari 1cm, 

supaya rambut bisa lurus merata 
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7. Peresapan Akhir 

Diamkan < 5 menit, untuk peresapan akhir dan 

penetapan hasil pelurusan. Kemudian bilas dengan 

air hangat, tanpa shampoo, tanpa conditioner. 

Keringkan dengan handuk. Pastikan tidak ada sisa 

cream step 1 yang masih tertinggal di rambut. 

 

8. Pengeringan 

Setelah bilas, keringkan dengan hair dryer sampai 

50% kering. Jangan melakukan blow tarik dan 

jangan menggunakan sisir, cukup rapikan dengan 

jari. Dalam tahap ini rambut akan sedikit 

mengembang dan terlihat belum lurus setelah 

dikeringkan, jangan khawatir karena jika 

dilanjutkan ke step selanjutnya, rambut menjadi 

lurus sempurna. 

 

9. Dicatok 

Atur temperature catok 160° - 180°, perhatikan 

ketebalan pengambilan rambut tidak lebih dari 

1cm supaya panas dari alat catok 

bisa merata dan rambut lurus lebih rata. Pastikan 

ujung- ujung rambut dicatok dan didiamkan 

beberapa saat, agar ujung-ujung rambut lurus. 
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10. Dinginkan 

Diamkan 5-10 menit untuk mendinginkan rambut 

yang telah dicatok. 
 

11. Neutralizing 

Oleskan cream step 2 pada rambut selapis demi 

selapis. Diamkan 15-20 menit.  
 

12. Pembilasan 

Bilas dengan conditioner. Pijat perlahan selama 1-

2 menit, lalu bilas hingga bersih. Keringkan dan 

rambut siap di style. Untuk keramas selanjutnya 

tunggu 3-4 hari sejak proses pelurusan. 

 

(Sumber: http://www.makarizo.co.id/web/tips-rambut/28/teknik-rebonding-basic) 

2.1.2.3. Kosmetik pelurus rambut 

 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445 tahun 1998 (Tranggono 

dan Fatma, 2007: 6): 

Kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk 

digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan 

organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk 

membersihkan, menambah, daya tarik mengubah penampakan, 

melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan 

tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit. 

 

Sediaan pelurus rambut adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk 

meluruskan rambut ikal dan keriting. Proses pelurusan rambut, dapat dilakukan 

secara fisika atau kimia. Pelurusan rambut secara fisika adalah teknik perentangan 
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rambut dengan penekanan dan menggunakan sediaan kosmetika. Sebagai 

pengokoh (minyak, lemak, malam, gom, damar sintetik, atau campurannya). 

Pelurusan menggunakan teknik ini tidak bertahan lama. Pelurusan rambut secara 

kimia adalah teknik pelurusan rambut menggunakan sediaan kosmetik pelurus 

permanen yang menggunakan zat kimia tertentu. Cara pelurus rambut permanen 

bekerja terbagi dalam proses pelunakan, pelurusan dan proses penetralan. 

Kandungan zat aktif (ammonium tioglikolat dan natrium hidroksida), zat penetral 

(zat pengoksidasi, atau zat pengasam). Bentuk sediaan pelurus dan penetral. 

(Muktingsih S.R dan Azis Sriana.1999: 10) 

Untuk meluruskan rambut dengan hasil yang lebih permanen, diperlukan 

penggunaan berbagai macam obat pelurus dalam bentuk pasta atau krim yang 

mengandung berbagai macam zat kimia. Yang terpenting diantaranya dari bahan 

ammonium tioglikolat, natrium hidroksida dan ammonium sulfit. Pelurus 

berdasarkan ammonium tioglikolat (HSCH2COOH) ini berbentuk krim atau pasta. 

Ammonium tioglikolat adalah suatu cairan tak berwarna serta berbau tidak enak 

dan bersifat lindi, seperti halnya dengan larutan pengeriting.  

Pelurus ini sengaja dibuat dalam bentuk krim atau pasta kental agar sifat 

lengketnya dapat mempertahankan rambut yang ditarik melurus seperti halnya 

dengan fungsi roto dalam membuat rambut menjadi ikal. Selain itu bentuk krim 

atau pasta kental ini juga memudahkan penggunaannya hanya dibagian-bagian 

rambut yang akan diluruskan saja. Seperti halnya, dalam keriting dingin, krim 

pelurus thio akan membuat rambut mengembang dan kemudian mematahkan 
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ikatan disulfide keratin rambut sehingga rambut menjadi lunak. 

(Rostamailis.2008: 351) 

2.1.2.4. Kosmetik pengeritingan rambut (obat keriting) 

Obat keriting merupakan kosmetik pengeritingan rambut yang berupa larutan 

yang berbahan dasar ammonium tioglikolat (ammonium thioglycolate) atau thio 

yang dibuat dari campuran asam tioglikolat dengan ammonia sehingga mencapai 

nilai ph antara 9.4-9.6, larutan yang bersifat alkalin ini mempunyai sifat membuka 

imbrikasi rambut membuat batang rambut mengembang dan melunak. 

Amonium thioglycolate, juga dikenal sebagai perm garam, adalah senyawa 

kimia dengan rumus HSCH2CO2NH4. Garam ini terbentuk dari asam karboksilat 

asam thioglycolic (HSCH2CO2H) dan ammonia. Asam thioglycolate 

dikembangkan pada tahun 1940-an digunakan sebagai obat untuk merontokkan 

rambut yang tidak dikehendaki untuk tumbuh dan masih digunakan sampai 

sekarang terutama dalam bentuk garamnya yaitu ammonium thioglycolate. 

Ammonium thioglycolate digunakan dalam proses pengeritingan rambut. Asam 

thioglycolate atau biasa disingkat TGA dapat mematahkan ikatan disulfide pada 

rambut. Zat ini bekerja pada Ph 9-9.5 dengan tidak terlalu merusak rambut.  

2.1.2.5.  Putih telur 

Putih telur adalah cairan putih (disebut juga albumen atau glair/glaire) yang 

terkandung di dalam sebuah telur. Cairan ini terdapat di dalam telur yang sudah 

dibuahi dan yang belum dibuahi. Putih telur terdiri dari 10% protein terlarut di air. 

Wikipedia Indonesia (2013). Putih telur tidak mengandung lemak, tapi 

mengandung mineral kalsium, fosfor, dan besi. Putih telur banyak digunakan 
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karena sifat-sifat fungsionalnya yang sangat baik, seperti daya buih, emulsifikasi 

dan daya gel Soenardi (2013). 

Telur ayam ras mempunyai kandungan protein yang tinggi dan susunan yang 

lengkap, akan tetapi lemak yang terkandung di dalamnya juga tinggi (Sudaryani, 

2003). Telur ayam ras termasuk mengandung semua jenis asam amino esensial 

bagi kebutuhan manusia. Asam amino essensial merupakan komponen utama 

penyusun protein yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Telur ayam ras 

mengandung berbagai vitamin dan mineral, termasuk vitamin A, riboflavin, asam 

folat, vitamin B6, vitamin B12, choline, besi, kalsium, fosfor dan potassium 

(Buckle etal., 2009). Protein utama pada putih telur adalah ovalbumin (lebih 

50%), selanjutnya conalbumin (11-12%) yang membentuk ikatan dengan zat besi 

dan tembaga dan ovomucoid, kemudian globulin (8%), lysozyme (kurang 4%) 

dan ovomucin (kurang 2%) (Soenardi, 2013).  

Sifat fungsional telur adalah sifat fisikokimia di luar sifat gizi yang 

memungkinkan telur menyumbang karakteristik yang diinginkan pada makanan, 

karena komponen telur berinteraksi dengan komponen-komponen lain dalam 

sistem pangan yang kompleks. Sifat fungsional telur adalah: 

a. Pembentuk dan penstabil buih 

b. Pengental dan pembentuk gel 

c. Pengemulsi 

d. Pengikat 

e. Penjernih 

(Soenardi, 2013) 

Berdasarkan uraian diatas putih telur ayam ras memiliki kandungan protein 

yang tinggi. Kandungan nutrisi yang ada pada putih telur dipercaya dapat 
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melindungi rambut dari kerusakan akibat penggunakan hairdryer/alat pencatok 

rambut secara berlebihan. Suhu panas yang digunakan saat meluruskan rambut 

berimbas pada hilangnya kadar kelembaban alami rambut yang mengganggu 

protein amino pada rambut. Penggunaan putih telur dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengembalikan kelembapan rambut dan meminimalisir efek negatif 

penggunaan bahan kimia saat pelurusan.  

2.1.2.6. Tepung terigu 

Menurut Menurut Riganakos and Kontominas dalam Fitasari (2009:17), 

“Tepung terigu merupakan hasil ekstraksi dari proses penggilingan gandum (T. 

sativum) yang tersusun oleh 67-70 % karbohidrat, 10-14 % protein, dan 1-3 % 

lemak.  Dan menurut Damodaran and Paraf dalam Fitasari (2009:18) Protein dari 

tepung terigu membentuk suatu jaringan yang saling berikatan pada adonan dan 

bertanggung jawab sebagai komponen yang membentuk karakteristik kental dan 

elastis.  

 Menurut Igoe and Hui dalam Fitasari (2009:18) pada pembuatan adonan yang 

mengalami pemanasan, gluten memiliki kemampuan sebagai bahan yang dapat 

membentuk adhesive (sifat lengket), cohesive mass (bahan-bahan dapat menjadi 

padu), films, dan jaringan 3 dimensi. Penggunaan gluten dalam industri roti untuk 

memberi kekuatan pada adonan, mampu menyimpan gas, membentuk struktur, 

dan penyerapan air. Gluten juga digunakan untuk tujuan formulasi, binder, dan 

bahan pengisi. 

Teori-teori di atas bahwa tepung terigu merupakan tepung yang berasal dari 

biji gandum, yang diolah melalui proses penggilingan hingga menjadi butiran-
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butiran halus. Tepung terigu merupakan bahan dasar yang paling sering 

digunakan dalam membuat produk pastry (kue) dan bakery (roti). Tepung terigu 

memiliki kadar protein yang tinggi, protein dalam tepung terigu lebih dikenal 

dengan sebutan gluten. Gluten berfungsi untuk membentuk tekstur yang baik bagi 

adonan, memberikan elastisitas, dan membantu proses pengembangan saat 

adonan dipanggang. Dalam penelitian ini tepung terigu berfungsi sebagai 

campuran untuk membentuk tekstur kental pada produk pelurusan dan kandungan 

protein yang dapat menutrisi batang rambut sekaligus meminimalisir efek negatif 

dari pelurusan. 

2.1.2.7. Aspek Pembuatan Produk Eksperimen 

Berikut adalah beberapa aspek dalam pembuatan produk eksperimen, antara 

lain: 

1. Aspek Warna  

Menurut Bambang Kartika (1998:6) warna merupakan suatu sifat bahan yang 

dianggap berasal dari penyebaran spectrum sinar, begitu juga sifat kilap dari 

bahan dipengaruhi oleh sinar terutama sinar pantul. Aspek warna yaitu apabila 

warna kosmetik hasil eksperimen berwarna lembut dan tidak mencolok. 

2. Aspek Tekstur 

Menurut Bambang Kartika (1998:10) tekstur merupakan sensasi tekanan yang 

dapat diamati dengan mulut (pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan) ataupun 

perabaan dengan jari. Aspek tekstur yaitu jika kosmetik hasil eksperimen 

memiliki tekstur lembut, halus dan tidak bergumpal. 
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3. Aspek konsistensi  

Menurut Bambang Kartika (1998:10) konsistensi merupakan sebab yang 

berhubungan dengan sifat kharakteristik bahan seperti tebal, tipis, halus. Aspek 

konsistensi yaitu jika kosmetik hasil eksperimen memiliki konsistensi kental yang 

sesuai seperti krim pelurusan pada umumnya.  

4. Aspek Aroma 

Menurut Bambang Kartika (1998:10) bau-bauan (aroma) dapat didefinisikan 

sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan indera Pembau. Aroma wangi yang 

menyenangkan. Aroma dapat di rasakan melalui indera pembau, dimana 

rangsangan akan diterima oleh rongga hidung. (Kartika, 1988: 11). Aspek aroma 

yaitu jika kosmetik hasil eksperimen beraroma menyengat. 

2.2. KERANGKA PIKIR 

Obat keriting memiliki bahan dasar ammonium tioglikolat, juga merupakan 

bahan dasar pada kosmetik pelurusan. Penggunaan bahan kimia dalam 

pengeritingan atau pelurusan rambut memiliki efek negatif seperti rambut menjadi 

kering, mudah patah, bercabang, kasar hingga kerontokan rambut. Selain itu 

apabila dilihat dari harganya, obat keriting memiliki harga lebih murah dibanding 

dengan kosmetik pelurusan. Akan tetapi kosmetik pengeritingan dibuat dalam 

bentuk cair sedangkan kosmetik pelurusan berbentuk krim. Agar obat keriting 

dapat bebentuk krim maka perlu campuran putih telur dan tepung terigu. Dimana 

nantinya putih telur sebagai pengental dan pembentuk gel serta berfungsi 

melembabkan rambut dan tepung terigu sebagai pembentuk tekstur agar memiliki 

bentuk pasta seperti krim pelurus rambut pada umumnya.  
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Kosmetik pelurusan dengan menggunakan campuran obat keriting, putih telur 

dan tepung terigu tersebut akan diuji apakah layak atau tidak apabila digunakan 

sebagai kosmetik pelurusan untuk rambut kering.  

Skema Kerangka Berpikir 

 

 

                      
 
 

 
 

 

 

    
 

       

 

 
 
 

 
Gambar 2.9 Skema kerangka berpikir 

Sumber: Peneliti(2017)

1. Timbulnya efek negatif akibat pelurusan rambut menggunakan bahan kimia 

(kering, mudah patah, bercabang, kasar hingga kerontokan rambut) 

2. Belum adanya kosmetik pelurus rambut yang meminimalisir penggunaan 

bahan kimia

Bahan Alami: 

1. Putih telur 

2. Tepung terigu 

Krim 

pelurusan 

+ 

Bahan Alami 

  

Obat keriting 

- Murah  

- Bahan dasar 

ammonium 
tioglikolat 

- Bentuk cair 

Produk campuran obat keriting, putih telur dan tepung terigu dibuat sebagai kosmetik 

pelurus rambut (rebonding) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

5.1.1. Proses pemembuatan kosmetik pelurusan dari campuran obat keriting, 

putih telur dan tepung terigu meliputi dua tahap yaitu persiapan alat serta 

bahan dan pembuatn produk. Produk kosmetik pelurusan dinyatakan valid 

oleh validator setelah mengalami tiga kali perbaikan produk, sehingga 

layak digunakan untuk dilakukan penilaian uji indrawi dan uji klinis. 

5.1.2. Kelayakan kosmetik pelurus rambut dengan menggunakan campuran obat 

keriting, putih telur dan tepung terigu dinyatakan sangat layak berdasarkan 

uji inderawi dan dinyatakan sangat baik dari uji klinis.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti memberikan saran  sebagai 

berikut: 

5.2.1 Penelitian ini dapat memberikan informasi dibidang kecantikan sebagai 

alternatif pengembangan bahan kosmetika pelurus rambut. 

5.2.2 Perlu adanya pempublikasian pada masyarakat luas bahwa campuran obat 

keriting, putih telur dan tepung terigu dapat digunakan sebagai krim 

pelurusan pada rambut. 
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5.2.3 Perlu adanya penambahan pengawet alami supaya campuran obat keriting, 

putih telur dan tepung terigu dapat tahan lama. 

5.2.4 Bagi industri diharapkan untuk membuat diversifikasi produk alami yang 

bisa dikembangkan terutama kosmetik pelurus rambut. 

 

 


