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KATN PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada_Mu, hanya karena

dengan rahmat dan hidayah dari-Mu lah maka penulis masih dapal diberi kekuatan

dan kesehatan dalam menyelesaikan penelitian yang be{udul pengaruh

Penggunaan Galvani rerhadap Hasil pengurangan Kerutan pada perawatan Kulit
Wajah Menua Dengan Iikstrak Kacang Kedelai

Penelitian ini di susrrn dalam rangka rneningkatkan kualitas penelitian di
progranl studi tata rias khususnya dan di fakulta-s teknik pada umumnya.

Penelitian ini menggali potensi yang ada disekirar kita yaitu bahan-bahan alami

yang dapat dig,nakan menjadi bahan kosmetika tradisional serta memanfaatkan

teknologi untul perawatan kulit rvajah.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini masih lerdapat kekurangan atau

ketidak sempumaan. lJntuk i1u penuris mengharapkan kritik dan saran yang

sifatnya menrbangun sehingga dapat nteningkatkan kcmajrnn di masa yang akan

datang

Penulis berharap semoga Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan

siapa saja yang menggunakarurya. Amien

Jakarta, 2 Desember 2013

Penulis.

'l-itin Supiani. S.Pd
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BAB I
PENDAIIULUAN

A. Latar Belakrng Masalah

Penampilan merupakan satu hal penting bagi seorang wanila yang

harus selalu diperhatikan, terutama penampilan pada bagian wajah.. Apabila

wajah terlihat bersih. segar, dan sehat, akan semakin mempercantik penampilan

dan menambah rasa percaya diri. Masalah merawat kecantikan juga bukanlah

sesuatu hal yang baru. karena telah dikenal sejak zaman dahulu. Hal ini sesuai

dengan pendapat dari E.H Tarnbunan yang mengatakan bahwa kecantikan itu

berarti ungkapan daya fisik yang mempesona terhadap indera manusia,

terutama yang berhubungan dengan indera penglihauinl. Oleh karena itu

apabila seorang wanita yang tidak memperhatikan perarvatan untuk kulit

wajahny4 seiring dengan bertambahnya usia maka kecantikan alami yang

dimilikinya akan berkurang karena terjadi proses penwum.

Salah satu ciri terjadi penuaan adalah kulit yang tadinl.a kencang.

akan mengendur dan bahkan rnenimbulkan kerutan pada wajah. Kerutan te{adi

karena berkurangnya kelenjar minyak sehingga kulit akan cenderung kering

dan otot-otot wajalt rnulai rnengendur. daiam keadaan begitu kulit meniadi

Iebar kemudian terjadilah lipatan-lipatan kul it.

'f imbuln-va kerutan itu sendiri juga bisa disebabkan oleh lingkurrgan

sepelti sinar malahari- nutrisi 1.ang tidak scimbaiig" kelernbaban udara. tlan

radikal bebas akibat polusi udara. Ilal tcr.sebut tcrjadi karena terdapat kontak

IRostanrailis, 
Penggunaan Kosrrletik Dasdr Kecdnlikott da. Berb,sana yqng Serrrsi, (Jakarta:

Rineka cipt4 2005), h E5.
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langsung faktor tersebut dengan kulit, sehingga kulit yang tadinya sehat dan

segiu, namun tanpa pelind.ng bisa kemudian timbul kerutan-kerutan pada

wajah.

Kerutan-kerutan yang terdapat pada wajah akan membuat wajah

terlihat tampak tua. Akibat munculnya garis-garis atau kerut-kerut di sekitar

wajah juga disebut sebagai tanda pcnuaan di.i. Semua itu bisa di hindari

dengan cara meninggalkan kebi"saan buruk. dan mengkonsumsi rnakanan yang

mengandung vitarnin. Tetapi bagi wanita yang memang sudah memasuki usia

matang akan lebih besar kemungkinannya terjadi penuium dini pada wajah. Hal

ini bisa dicegah dengan melakukan perawatan yang tepat pada kulit waiah

sesuai dengan kebutuhan.

Perawatan kulit wajah secara sdnrpum, poiir,r*un-ya dilakukan

dua kali dalam seminggu. Namun selain itu juga harus diperhatikan bahan_

bahan yang terdapat pada kosmetik perawatan kulit wajah tersebut. Sekarang

ini banyak sekali kosmetik beredar di pasaran yang mengandung bahan kirria

berbahaya dilarame oleh BpOM yang dapal merusak krrlit. penggunaan

kosmetika perawatan wajah yang dibuat secara tradisional dapat menjadi solusi

untuk menghi,dari hal terscbut di atas. Kosmetik tersebut dapat dibuat sendiri

derrgan memanfaatkan baha,-bahan aian.li yang ada di sekitar kita. seperti

buah-buahan, sayur may-ur, maupun kacang-kacangan. pengguraan bahan_

bahan alarni pada kosmctika kemungkinan kecir me.i,rbulkan arergi. Namun

pemilihan baha, r'ang digunakan untuk mcracik kosmetirr juga harus

disesuaikan dengan koudisi dan.ienis kurit. Jenis kurit yang diketahui 1.aitu

kulit normal, kulit benninyak, kurit kering, kurit kombinasi, dan kulit menua.
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Perawatan untuk kulit menua dapat dilakukan secara rutin untuk

mengurangi kerut yang terdapat pada wajah. Perawatan itu sendiri.luga terbagi

menjadi beberapa macam yaitu perawatan secara manual, dan jenis pcrawatar

lainnya adalah perawatan yang menggunakan alat listrik atau dengan teknologi.

Ultuk jenis kulit wajah menua bisa dilakukan perawatan wajah dengan

menggunakan produk teknologi, agar hasil perawatan dapat lebih cepat lerlihat.

Produk teknologi yang digunakan pada perawatan wajah juga bermacam-

macam fungsinya. Salah satunya adalah alat listrik yang bemama galvonic,

dimana pada alat ini merlanfaatkan arus listrik untuk membantu mempercepat

pros€s penyerapan cairan kedalam kulit wajah. Penggunaan alat listik galtanic

pada perawatan wajah dapat memberikan hasil yang sangat optimal dan el-ektil;

apabila menggunakan kosmerik yang scsudi dengan tiebutuhan kutit. Salah

satrmya dengan menggunakan ekstrak kacang kedelai.

Kacang kedelai mempunyai kandungan minyak, protein, vitamin dan

mineral yang dapat mernbuat kulit senantias- terawat. Kacang kedeiai juga

mempunyai kandungan vitamin E. memiliki kandungan vitamin B y-ang juga

berfi.ngsi untuk mengurangi kerutan yang timbul pada wajah akibat terjadinya

pemxuul dini. N,lenurut penelitian yang telah dilakukan oleh Farida Wahvirning

Tias bahwa kacang kedelai pulih n.renrbcrikan hasil yang lebih baik

dibandingkan kacang kedelai hitam terhadap kchalusan kulit wajah kering.l

r Farida Wahyuning Tias, I'erbundingtn Keho!usan Kulit tl'djoh Kering antard ).tng
Mennggunokan Masker Kacong Redeloi Purih dan Masker Kacong Kedelai Hitarz [Skripsi],
(Jakarta ; Fakultas Teknih Universitas Negeri Jakarta, 1995), h 46-



Berdasarkan uraian di atas ingin meneliti tentang pengaruh

penggunaan galvani lerhadap hasil pengurangan kerut pada perawatan kulit

wajah menua.

B. Identifikasi noasalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas,

maka dapat diidenti fikasikan masalah penelitial ini sebagai berikut :

1. Pengaruh ekstrak kacang kedelai pada perawatan kulit wajah menua

terhadap hasil pegurangan kerut pada wajah.

2. Pengaruh pcnggunaan ekstrak kacang kedelai pada perawatan kulit wajah

menua dengan teknologi

3. Fallor-faktor yang mempengaruhi htsil pengur'angan kerut pada

perawatan kulit wajah menua.

4. Efek samping penggunzxul ekstrak kacang kedelai pada perawatan kulit

wajah menua-

C. Pembatasan masalah

Bertolak dari identit-ikasi masalah yang dikemukakan di atas. maha

penelitian ini akat.r dibatasi hanya pada ma-salah : Pengar-uh penggunaan ekstrak

kacang kedelai pada perawatan kulit rvajah menua dengan teknologi. Teknologi

kecantikkan yang digunakan yaitu alat listrik galvanik sebagai media perantara

untuk memasukan zatlcairan kc dalam kulit tubuh. llkstrak ltacang kedelai

putih yang digunakan yaitu ekstrak- yang diarnbil melalui proses destilasi.

Ekstrak kacang kedelai putih dalam bentuk cairan bening (serum)

,+



D. Perumusan masalah

Berdasarkan pada ratar belakang yang telah dikemukakan di atas,

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut pengaruh

penggunaan galvani terhadap hasil pengurangan kerutan pada perawatan kulit
wajah n.renua dengan menggunakan ekstrak kacang kcdelai

E. Kegunaan l,enelitian

Dalam penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

Menambah wawasan pengetahual berpikir bagi peneliti, khususnya pada

bidang kosmetika tradisional

2

galvani.

3. Sebagai bahan

penuaan dini

Menambah wawasrul dibidang teknorogi kecantikkan khususnya arat ristrik

informasi kepada wanita yang mempunyai n.rasalah

dan juga memberikan informasi rentang penggunaan

kosmetik dari ekstral< kacar.rg kede.lai yang bermeLnfaat untuk ntengurangi

kerutan pada rvajair.

-5



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIANKULIT

Kulit adalah lapisan terluar dari tubuh manusia, yang sebagian besar

ditumbuhi rambut, baik rambut halus maupun rambut kasar dan panjang,

yang membungkus semua permukaan tubuh manusia. 'l'ebal kulit sekitar 0.05

sampai 3mm. Kulit bertindak sebagai rintarlgan diantara sekitar luar dan di

dalam badan yaitu sebagai pemisah. Kulit herperan melindungi otot dan organ

manusla.

Kulit merupakan alzrl tubuh terbesar, mcliptrti seluruh perrnukaan

tubuh dan dengan der.nikian melindungi bagian-bagian tubuh di sebelah

dalam. Seluruh permukaan kulit luasnya +600 cm: dan beratnya berkisar

antara 2700 gram 3000 gram. Kulit yang paling tipis terdapat di ketopali

mata, sedangkan kulit telapak kaki dapat mencapai ketebalau 0,6 cm.

Arratomis dan fisiologis kulit di berbagai bagian rubuh berbeda_beda.

IIal ini berdasarkan dari tulrtutan-tuntutan faali yang berbeda di masing-

masing daerah tubuh, seperti halnya kulit di telapak tangan. tclapak kaki,

kelopak nrata, ketiak dan tragian-bagian kulit yang lainnl.a menyesuaikan

dcngalr lulrgsi masing-rrrasirr;.

Kulit menrpunyai berat sekilar l6% dari berat badan seseorang.

['crmukaan tubulr lang paling luar ini juga yang rui:ut menentukan berat

badan seseorang. Seseorang lane gemuk memiliki kulit 1.ang lebih berat

karena lernak pada lapisan kulitnya tebih tebal dari pada orang yang kurus.
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Ketebalan lemak bervariasi sesuai dengan letak dan fungsinya. Sifat lemak

dapat menebal darr mengendur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Bila tubuh

kekurangan cadangan rnakanan maka dari lapisan inilah tubuh akan

mengambilnya. Hal inilah yang menyebabkar, perubahan berat badan

seseorang. Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu kulit ari (epitlcrntis), kulit jangat

(dermis), danjaringan ikat bawah kulit (tubkutis).

Gamhar l. Lapisan Kulit

l. Kulit Ari / Epidermis

Lapisan kulit ari (epitlcrnis). Lapisar.r terluar kulit yang

menyelimuti pemruliaan tubuh kita. terus nlenerus rnengalami pergantian

sel. diperkirakan seliap hari kita ntelgalami kchilangan sel kulit sebanyak

250 gr tapi selalu diirnbangi dengan terjadi pembenir <an sel kulit baru

Cengan proscs muiai dari pembelahan sei sampai dcngan pelepasan sel

diperlukan u'aktu l4-28 hari, dengan rinciarr l4 hari untuk proses

pernbelahan sel sefia diferensiasi (pernatangan) dan 14 hari lagi untuk

'7
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proses pelepasan sel. pada lapisan ini tidak terdapat pembuluh darah,

sehingga kiriman nutrisi untuk sel di lapisan ini sangat tergantung dari

kiriman darah di lapisan dermis (lapisan di bawahnya), di lapisan

epidermis juga tidak terdapat serabut_serabut syaraf.

2. Kulit Jangat / Dermis, Korium, Kutis

Lapisan kulit jangal Qlermis.), lapisan yang mernpunyai ketcbalan

4x lipat dari lapisan epidermis (kira_kira 0.25_2.55rnm ketebalannya)

tersusun dari jaringan penghubung dan penyokong lapisan epidermis d.n

tnengikatkannya pada lapisan dalam hipodennis. Jaringan penyarrbung

bawah kulit (subcutaneous lr.rrl/e), merupakan lapisan dibawah dermis

yang tersusun dari sel koalgen dan^ lemak tebiil u,.rtuk menyekat panas

sehingga kita dapat beradaptasi dengan perubahan tel.nperatur luar tubuh

kita karena perubahan cuaca, selain itu juga lapisan subcutis dapat

menyimpan cadangan nutrisi bagi kulit.

3. Jaringan penyambung Dibawab Kulit / Hipodermis,

Telasubkutane, Sub Kutis

Jaringan ikat barvarr kulit (sa6kzrrs) berasal dari ntesodern: dan

ntempakan anyaman jaringatr ikal jarang yang ntengandung banyak sel

lenrak (/rposl). pada lapisan subkuti.s terdapat jaringan lemak yang

bcrfungsi sebagai cadanqiur rnakaitan. penalran suhu batiatr cian sc-bagai

bantalan. Selain itu terdapat pula s1;n1nf'-51,ora f- i.arrg Lierjalal seiaiar

dengan permukaan kulit. Cabang-cabang dari syaraf dan pembululi ini

8



yaitu menuju lapisan kulit jangat. Ketebalan dari lapisan lemak bervariasi

pada setiap bagian tubuh. Lemak yang paling tebal yaitu pada daerah

pantat dan paling tipis terdapat pada kelopak mata

B. Kerutan pada Kulit Wajah Menua.

Kerutan pada wajah timbut sebagai tanda adanya proses penuaan

yang terjadi pada kulit wajah. proses penuazrn merupakan proses fisioiogi

yang tak terhindarkan yang pasti dialami oleh setiap manusia. Kerutan terjadi

ketika serat yang menyangga dermis patah dan mengakiba&an kuiii kulit

berkerut.Jumlah kolagen dalarn dermis secara perlahan berkurang seiring

umur lalu sisi-sisinya membesar. Serat elastin menebal, berkurang serta

hilamg kelenturannya. Bintik-bintik mulai frruncul didalam serat elastin pada

umur 25-50 tahun.Berkurangnya hormon juga menyebabkan gumpalan

didalam kulit sehingga kulit mengerut dan menipis. Garis_garis mendalar

pada dahi diperkiral:an muncul pcrtai:ra kali pada usia 20; sekitar mata

berkerut selanjuhrya dacrah sekitar mulut dan bibir. I

Ada beberapa teori tentang terjadinya proses menua atau
timbuinya keriput pada tubuh manusia terutama pada bagiarrkulit antara lain (l ) Teori DNA (Desoryribonucle ic acicl
replicotion theory). (2) Teori akumurasi sisalsisa nretabolisnre.(3) Teori ikatan silang \cros,r_l inl{,,tgL, tlteoryl. (4) .leori
irnunologi (51 fcori radikal behas.r

Teori DNA (.Desoxyrihonucle ic ctcicl replicolion theory), teori ini

rurengakatakan bahrva tctjadiri.,a proses rnenr.ra disebabkan kareDa kematian

secara perlahan-perlahan scl-sel individual yang reproduktif atau fungsional.

I

] lj]::l lrlr::: o:kr^Tn:*. 
^"c.y,,f,ar 

tturi Risiko Kosntetik. (Jakartll: yLKr, t99d), h 36.unooy S. putro. Op. Cit, h 18_19.



Teori akumulasi sisa-sisa metabolisme, metabolisme sel menghasilkan

produk-produk sisa toksik (beracun) dan pigmen lipofuscin (pigmen ketuaan)

adalah akumula si zat-zat tersebut yang dapat dijumpai pada neuron (syarafl,

kulit, otot, jantung, hati, dan jaringan lain terutama jaringan lemak.

Teori lkatan Silang (cross-lizkage theory), teori ini ditandai dengan

terjadinya perubahan molekur dalam substansi protein-protein intra dan

interselulerr pada DNA dan RNA termasuk serabut kolagen yang

menyebabkan jaringan-jaringannya menjadi kurang lentur dan kaku. Teori

lmunologi, dengan bertambahnya usia maka akan terjadi pcnurunan Fungsi

keler,jar tirnus yang mengakibatkan menurunnya perlindungan rubuh terhadap

infeksi. dan perubahan-perubahan patologik pada kulit menua.

Teori Radikal Bcbas, tcori ini mtngentukakdn bahwa dalam tubuh

terjadi proses oksidasi yang terjadi saat bemapas, olalraga, p€ncemaran.

radiasi, dan sebagainya- Radikal bebas ini mengubah enzim supertiksida-

dismttase (SOD) yang berfungsi mernpertahrnkan l'ungsi sel. dengan

dcmikian lungsi sel akan menurun dan rusak.

Oksidan merupakan kata lain dari radlkal bebas berupa sebuah
molekul yang telah kehilangan satu atau lehih elekrron. Untuk
mengembalikan keseimblngannl,a radikal bebas tcrscbut
nrenganbil sebuatr elektron dari molekul di dekatnya- t-Lal ini
menyebabkan terjadin;ra kehancuran niolekul. protcin, Iemak-
lemak. scrta DNA genctic scl-sc[ itu. Bila menimpa t)NA
terutama molckul intraselulcr lang nrcnycbabkan mutasi-mutasi
yang dapat rrcmacu terjadinya pcnyintpangan sel-se[. [.uma-
kelamaan kr:rusalian dari radikal bebas itu akan memperlihatkan
penuaan pada tubuh.r

t Dhody S. P\tro, Ibid. h 2l-22
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Molekul/senyawa radikal bebas dalam tubuh diperoleh dari hasil

proses kimia kompleks berupa hasil dari proses oksidasi atau pembakaran sel

yang berlangsung pada saat bemapas, mettabolisme sel, polusi lingkungan

seperti asap kendaraan bermotor, asap rokok, bahan pencemar, dan radiasi

sinar matahari.

Gejala yang umumnya terjadi pada proses penuaan, yaitu

Lrerkurangnya fungsi sensori, motor dan kognitil Gangguan liver, jantung dan

paru-paru. Nyeri . kaku sendi. Bertambahnya timbunan lemak di perut dan

dada. Kesulitan mendapat dan mempertahankan ereksi (difungsi). Kekeringan

pada kulit. timbulnl,a garis-garis halus, rambut menipis dan beruban.

Selain gejala-gejala yang timbul pada kulit wajah menua j uga

terdapat kelainan-kelainan yang terjadi pada proses pdriuaa,r kulit, 1,aitu (J)

Kulit kering dan kasar. ditandai dengan adanya kenerahan, sisik_sisik da.

retak-retalt yang halus. Kulit kering terjadi karena kekurangan lcmak kurit

atau kandungan air- Di dalam lapisan tanduk terdapat faktor pelerr,bab alarri

yang dapat mengatur kadar air dalam kulit. (2) Kulit berkerut dan longgar.

keadaan ini disebabkan karena perubaran serabut kolagen dan serabut elastin

yang nrenjaga kelentura[ kulit berubah menjadi kaku. tidak lentur sehingga

kehilanga. elastisitaasnl a. (3) Beroak ketuaan/pigmentasi, bercak ter-seb.t

dapat berupa noda yang merata (melasma) atau noda setempal yang dikenal

sebagti fiecklc. Noda sotenrpat .iuga dapat berupa lentigen. (4) .lumcr 
kulit,

tumor kulit jinak tctapi mengganggu penampilan antara iain keratosis

seboroik. xanthelasma, keratosis aktinik dan lcsi-lesi prakanker.
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Proses penuaan pada kulit wajah terjadi dari beberapa tahapan atau

proses sesuai dengan perkembangan usia. Di mulai pada masa remaja,

memiliki kulit yang sangat sempuma sehingga hampir berkilau dalam

kegelapan. Pubertas menandakan transisi besar dalam kulit, menjadikannya

beiminyak sehingga pori-pori cenderung tersumbat dan mudah menimbulkan

jerawat. Akan tetapi terlepas dari jerawat, perubahan tersebut positif karena

minyak melindungi kulit dari dehidrasi, menjaganya tetap lembul dan lcmbab.

Sementara itu sel kulit mengalami regenerasi secara cepat, be4alaa dari

lapisan basai ke epidermis hanya dalam 2g hari. Kurit remaja juga nremiliki

kemampuan mengganti kerusakan

dipermukaan kulit.

herupa bintik-bintik r.ang muncui

Kolagen dan clastin dalam jarinfan ikat pariir remala masiir ma_sili

mernbenfuk mata rantai menyatu yang sempuma, menjadikan kulit kenyal

dan kencang. Meskipun paparan sinar matahari mungkin telah merusak

lapisan bawah kulit y.ang sangat halus. kerusailan tersebut belurn san.rpai ke

permukaan. Selanjurnya beranjak kepada usia dua puluh tahun. garis_garis

ekspresi mulai terbentuk, khususnya di antara alis, sudur luar mata dan dahi.

Pergantian sel menurun secara beftahap. menjadi setengah kali lebih

lambat pada usia 25-30 tahun. Stral-urn komeum rnenjadi lebih tebal dan

kurang fleksibcl. Jaringan ikat muli kehilangan da;,a pegasnya. terutama

mereka vang ger.nar he'libur di bauah sir-ra. matahari. Akan tetapi. kurit .,a-iah

masih terlihat le^rbab. segar. dan kenyar. Kemudian pada usia tiga p.ruh

tahun, pada lapisan epidcnnis uiulai menunjukkan hnda_tanda penuaan

karena dan-rpak kunrulatif matahari. polusi, stress, dan gizi yang tidak

12



sempurna. Perubahan tidak terlihat melalui permuk aan yang tidak rata

kusam, dan cairan yang tertahan. penebalan straktum komeum dan penuruan

pergantian sel menjadi lebih jelas. Ekspresi wajah berulang mendorong lemak

pada lapisan subcutis menjadi garis sehingga mengurangi kekenyalan.

Kerutan mulai terlihat jelas dan dermpak komulatif gravitasi mulai

kelihatan. Lalu pada usia empat puluh tahun, perjalanan dari lapisan basal ke

epidermis saat ini memakan waktu 40 hari. Lapisan luar yang merata dari

masa muda memudar seiring dengan tidak- meratanya pigmentasi. Untuk

sebagian orang akan rnengakibatkan bercak gelap. Lapisan basal per.lahan-

Iahan menipis. menjadikan sel kulit sulit menjaga kelembabannya scmenlara

stratum komeum terus menebal- produksi sebum yang sangat tinggi saat

rcmaja sekarang menurun tajam. Oleh karena itu,, banyak sel mati vang

menumpuk karena pergantian sel menurun- Alur urat mulai tampak, terutarna

pada kulit sensitif. Garis ekspresi yang semakin dalam memberikan kcjelasan

sej arah emosional sescorang.

Usia lima puluh tahun, bagi wanita inilah perubahan tcrbcsar sejak

masa remaja. Menopause- 1-ang biasanya tedadi saat s€seoFang berusia di

arval lima puluhan, n:ernbaw.a penurunan tajam dalarn produksi estrogeu

seiring dengan peuururlan produksi sebum. I-Iai ini mempermudah pelguapan

air. sehingga kulir menjadi kering dan kadang bersisik. Saat ini. cpidcrmis

akan terus ntengalami penipisan hingga 20 % dibandingkan saat remaja.

Selain itu- cistribusi sel renrak menjadi tidak merata. Jumrah .iaringan bagian

bau'ah tidak p.oporsionar n're'gakibatkan icmak tlibawah dagujatur-r tian lebih

13



berat. Efek kumulatif dari paparan sinar matahari

tidak berbahaya yang disebut so/a r keratoses.

nampak dalam bercak gelap

Kulit liormal r Sehat

Kulir \Ienua

Garnbar 2-l Perbedaan Tekstur Kurit antara Kurit Normar dan Kurit Menua

Sumber:hnp:/iprastiwisp.iilos.wordpresS.com/2010i'illteori_penuaan_dan-
perubahar.r-fi siologis-lansia.pdf

C. Perawatan Kulit Wajah Manua tlcngan menggunakan alat listrik

kecantikken

Merawat kulit bukan hanya sekedar membersihkaruti,a saja.

Kesehatan kulit itu sendiri juga bergantung pada bagian tubuh laiml,a. Semua

perawatan wajah memiliki tuj uan yang sarna, yaitu untuk mempertahankan

dan meningkatkarr kesehatan dan fungsi kulit. Tetapi perawattul pada uajah

jtrga harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dari jenis kuit

wajah yang akan diranat.

Ada berbagai tnacanl pera\vatan kulit *aiah yar-rg dapat kita lakukan,

dia,taran.va ( 1 ) Perawatan kLrlit wa-iah secara ma,ual. yaitu ,rerakuka,

perawatan pada kulit raajah dengan hanya menggunakan tangan saja, tidak

11



dubantu dengan alat listrik apapun. pada perawatan ini biasanya bisa kita

lakukan sendiri dirumah, alat, bahan dan kosmetika untuk perawatan ini juga

mudah didapat. (2) Perawatan wajah dengan menggunakan alat lisrrik, tidak

berbeda jauh dengan perawatan wajah secara manual, pada dasamya sama

yang membedzrkannya hanya pada perawatan ini menggunakan alat listrik

khusus un(uk membantu dalam proses perawatan tersebut. I)engan tujuan

untuk memalisimalkan dan mempercepat proses pera\i/atan itu sendiri. Jenis

perawatan ini cocok digunakan untuk perawatan kulit wajah menua atau

keriput yang membutuhkan perawatar kJrusus. Tidak hauya sekedamya saja

melainkan membutuhkan tahap untuk mencegah terjadinya kerut, ataupul

mengurangi jumlah kerut yang sudah tcrdapat pada wajah.

Berikut ini adalah merupakan lan$kah-[angt<dh aari perau,atan kulit

wajah menra secara utnurn :

a. Pembersihan

Pembersihan yang dilakukan peftama kali adatah mer,rbersihkan daerah

mata dan bibir dengan eyc ntaka-up renu)rer, lalu setelah itu bersihkan

wajah dengan menggunakan susu pembersih atau cleanser. Gunanya

adalah untuk mengangkat sisa-sisa muke-up yang ada pada u.ajah.

b. Pengangkatan scl kulir nrali

Pada tahap ini menggunakan kosmetik khusus untuli mcngangkat sel

kulit mati pada wa.iah. pengangkatan scl kulit rnati ini menggunakan

kosmetik peeling atau sclub yaitu dengan meuggu nakan pceling crcant.

Tujuanny,a adalah untuk mercgenerasi kulit agar tetap selalu terjaga

kesehatannya dan mengurangi kerut pada wa.iah.
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c. Pengurutan

Pengurutan dilakukan berdasarkan teknik salah satu sistem peng[utan

yang dapat dikombinasikan dengan teknik lainnya untuk merancarkan

aliran darah. Seperti contohnya : (a) akupresur, yaitu dengan

rnengkombinasikan titik-titik tertentu (totok) pada wajah.

d. Pemberian zat/cairan

Pemberian serum wajah ke dalam kulit dapat di lakukan dengan

menggunakan alat listrik kecantikan Galvanic yang berfungsi membantu

mempercepat penyerapan zat cairl larut,, ke dalam kulir *,ajah. Zat cair/

l6r-utan tersebut biasanya bcrvariasi jenisnya ada yang berupa serum, air

gatmr, maupun ekstrali buah, sa).ur atau kacang_kacangan.

Pemupukan ^ ': -

Pemupukan dilakukan dengan cara memberikaa masker atau bahan aktif

lainnya yang sesuai dengan jenis kuri wajah- I,ral i,i berhasiat untr.rk

menghaluskan kulit rvajah sena menjaga

untuk menvegarkan kulit setelah melakukan

pera$'atan, derrgan menggu nakan fitce tonic atal a:;tringenr.

Selain hal tersebur di atas dalam melakukan peraw.atan .iuga harus

memperhatika, beberapa hal lain. seperti ( l ) Kosmetik, adalah lrahan atau

cantpuran bahan untuk digosokan. diiekatkan. dituangkan, dipcrcikan atau

disemprotkan pada. dimasukan dalam. dipergunakan pada bahan atau bagian

badan manusia dengan maksud rne,rbersihkan, memelihara, manambah dava

mengencangkan dait

kelembaban kulit_

f. Penyegaran

Penyegaran dilakukan
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tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.a Sesuai dengan

pengertian kosmetik diatas, pada clasarnya kosmetik mempunyai tujuan

penggunaannya yaitu untuk merawat, menjaga, membersihkan merubah daya

tarik serta untuk melindungi kulit supaya tetap te4aga

kesehatannya.Kosmetik yang digunakan pada perawatarr kulit wajah menua

juga sangal bervariasi tergantung dari jenis dan kondisi kulit seseorang. (2)

Alal dan Bahan. berupa suatu barang atau benda yang digunakan dalam

selama proses perawatan berlaagsung. Adapun alat dan bahan yang

digunakan pada perarvatan kulit r+,ajah menua :

Tabcl 2.1 Alat dan Bahan yang Digunakan pada perawaLan Kulit Wajah Menua

Menjaga rali but agar tidak

mengganggu proses

perawatan

AIat dan llahan Spesifikasi Jumlitr Fungsi

i(apas / tissue Untuk mengangkal sisa-

sisa kosmetik
Sponge wa-iah

Lembut

I-embut ) nhrk nremhcrsihkan sisa-ti

I lair bandcr Kain

Facial calr K-ain eniaga rarlbut agar tidak

rllcrrgganggu

pera\i atan

prcscs

M

Waskorn Scbagai u adah air
Tempat saurpah Sebagai u,adirh sainpah

Sendok una

Stairr]ess steel

stainless steel

Plastik

Membantu

a Rostamailis, Peaggundan Kosmetik, Dasar Kecantikon dqn Berbusana yang Serasi. (lakarta:
Rineka Cipta, 2005), h 8.
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sisa kosrnetik

I
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Alat listrik

kecantikan

(galvani)

)Ann galtant- 201 l. "t-acial eir:clrical courses-'.
(ttUr:/llacialelectricalcourses.bloqspor corrr./20I I '0 Llmacllr-macanr-fac

Pada perarvatan khusus kulit wajah menua ini rnenggunakan alat

listrik khusus bcmarna gulvonic. yaitu alat listtik perarvatan kulit dengan

memanfaatkan arus searah dimana melalui elektrode yang bermuatan positif

(+) bekerja berlatvanan (saling tarik menarik) dcngan arus bermuatan negatif

(-) yang tersalur pada elektroda lainnl'a. Arus listrik tersebut dirnanfaatkan

untuk meresapkan larutan berupa ekstrak ke dalam kulit atau karena reaksi

larutan yang dioleskan di kulit akan meqlbantu membersihkar.r permukaan

kulit yang berminyak dan mengatur rekesi.i Metode yang digunakan pada

alat listrik ini adalah metode iontoforesri, yaitu dengan cara memasukan suatu

cairan kedalanr kulit, biasanl,a metode ini dilakukar untuk mengurangi

kerulan yang terdapat pada uajah.

Prinsip kerja dari alat listnk galvanic ini adalah kutub listrik yang

bennuatan sama akan saling tolak-menolak sehingga akan ntembantu proses

pendorongan bahan aktif tcrsetrLrt kc dalam kulit. lonttlitr.esi.s ter.c.liri dari

proses kttafbresis (ntendorong ion positifl dan orulbresi.s (mendorong ion

negatil).6 Bahan yang digunakan bervariasi. bisa berbentuk padal atau kering.

html dial,ses
tanggal 3 Februari 2012-
6 Rachmi Primadiati, Kecantikdn, Kosmctikd (ldn Estetiko, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2001), h 208.

komedo

Stainlcss steel Scperlunya Membantu mempercepat

proses pemasukan

kosnretik yang bersifat

pemupukan ke dalam kulit
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butiran atau cairar dalam ampul. Bila bahan yang dipakai berbentuk padat,

larutkan lebih dahulu bahan tersebut dalam aquadest, dan mempunyai

polaritas yang jelas tercantum (+) atau (_) yang menunjukkan cara

penggunaannya. Kation yang bermuatan positif akan tertarik ke kutub

negative (katoda), sedangkan anion yang bermuatan negatif akan tertarik kc

kutub positil' (anoda). TBerikut adalarr cara kerja alat ristrik garvanic

ionloporesis :

a- Perhatikan kontraindikasi alar teBebut

b. Oleskan cairan/larutan yang a[:ar.r digunakan pada kulit wajah

c. Elcktroda pasif yang dihungkus dengan kapas lembab, diberikan kepada

klien untuk dipegang

d. Pilih polarit.s yang tepat dan letakar,i 
"lektrodu'iktif 

pada kulit terapis

untuk dicoba dulu, baru kemudian diletakkan pada daerah dahi klien,

nyalakan mesin, dan naikan intensitas anrs perlahan-laha.n sampai kulit

wajah terasa kesemutan

e. Gerakar, elektroda perlahan-lalran pada seluruh kulit tajah dan lclier,

kurangi arusnya pada Caerah dengan dasar yang be(ulang.

Dalam melakukan perarvatan dengan menggunakan alat goltanic ioi.

beberapa ti,daka. sangar diperiukall urrtuk nrencegah tin.rbulnla kesalahen

yang akan mengurangi el-ck pcnggunaan alat tersebut. 'findakan pencegahan

yang dapat dilakukan dapat berupa : (l) pcrawatan tidak boleh dilakukan

iebih dari tiga kali pcl nrirrggu. 12) pcr.iksa kegrokaan kulit terhadap

rangsangan sebelum merrgeunakan alat ini. (3) -Ielaskan terlcbih dahulu tata

'Ibid. h 152-t st
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kerja dan sensasi yang akan dirasakan, misarnya rasa kesemutan atau

perasaan hangat, (4) periksa bantalan (pads) pada alat, harus mempunyai

kelernbaban secara merata dan menutupi elektrod4 (5) periksa polarisasi

bahan aktif yang akan digunakan. (6) periksa intensitas arus risrik (harus

berada pada angka nol sebelum dimulainya rindakan), (7) .I idak ada perhiasan

atlu baharr logant yang dipakai.

Sebagaimana halnya perawa
elektrik, menurut pendapat
pada bukunya terdapat be
merupakan kontra indikasi un
(l) Penyakit ginjal, karena pada perawatan ini aka, meni,gkatkarr
pengeluaran air kemih dan sisa_sisa metabolismc di clatam tubuli
sehingga akan meningkatkan dan memperberat keija ginjal untuk
melakukan ckskresi, (2) varises. (3) pembekakan, (4) Fenggunaan
alat pacu jantung. (5) pada seseorang dengan pencangkokan kulit,(6) mempunvai daeran kulit yurg irngui sensitif, fr1 i;;;;;,;kencing manis. (8) peradangan fada pembLiluh ar*i, tr.,tit, 1a.tKulit dengarr luka yang terbuka. (10) Kulit yang cacat atau
infeksi, (l I) Adanya jaringan parut baru, (12; kehamilan, (13)
Menstruasi hari pertama.E

Penggunaan alal listrik gaivnnic pada perawatan kulit rvajah menua

ini dapat memberikan hasil yang sangat bermanfaat dan etektif. Selain itu

juga membantu penyerapan bahan-bahan aktif yang menipunyai efek khusus

pada kuiit.

Seiain hal tersebul diatas vitarnin juga berperan penting dalam hal

pengurangan keru1 pada kulit wajah menua_sekara[g ini sudah banyak

lerdapat produk kosnretika y.ang bercdar dipasaran nrengar.Jui.rg bcbempa

vitarrrin vang dapat bergunr urrlLri pcrrgui-ang3n !,cr.l!t.

ttbirt, h ls5
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Alat galvanic ini juga memiliki beberapa fungsi untuk kulit yaitu

dapat mengencangkan kulit wajah, mencerahkan wajah, detoxifikasi

(rnembuang racurr-racun yang tertimbun dibawah kulit), menghancurkan

Iemak, mcmecahkan dan menghilangkan selulit, menghambat lemak kembali

ketempat semula. mengecilkan kantung lemak dibawah kulit, melancarkan

peredaran darah, dan menutrisi sampai kedalam lapisan kulit. Berikut adalah

contoh alat lisiik golvanic:

(D'
I

4

5 1

2

3

Gambar 2.2 Alat l-istrik Kecantikan Gal.yanic

Keterangan gambar :

1. Frekuensi

2. Volurne polaritas

3. l'ombol on/otl'

4. Elektroda Aklif

5. Elektroda Pasif

I

2l

Sunrber : http://lclbeaun'.comiimace-ebav/O-Machines/PRO-Zg2Xipe



"Artikata. "Definisi Ekstrak".(http/lytlt]! a!1lkata conr/artr-3261 58-ekslrak. hrml, diakses tangsal 2
Februari 2012).
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D. Ekstrak kacang kedelai

Ekstrak merupakan sediaan yang diperoleh dari jaringan hewan atau

tumbuhan dengan menarik sari aktifnya dengan pelarut yang sesuai,

kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu.e pelarut yang digunakan

harus dapat mengekstrak subslansi yang diinginkan tanpat melarutkan

material lainnya.

Dalam pembuatan ekstlak biasanya dilakukan dalam beberapa rahap

tertentu seperti proses pcngendapan, penyulinga.n, perebusary dan lain-lain.

Tergaatung pada kebutuhan unhrli apa ekstrak itu dipakai. Tujuan ekstrasi

adalah memisalkan suatu komponen dari carnpurannya dengan menggunakan

pelarut.

Ekstraksi jangka pen,Jck atau disbbut d",.g#'pror", pengocokan.

hampir dalam semtta reaksi organik proses pemumiannya melalui proses

ekstrasi (penarikan senyawa cair yang akan dimum.ikan dari pelamt air oleh

pelarut organik dengan cara tnengocoknl,a dalam corong pisah). peiarut

organik yang biasa dipakai untuli meiarutkzrn senyawa organil:. adalah

alkohol, p€toleum benzene. Hal ini dikarenakan pelarut yang memitiki sifat

inert. mudah melarutkat senyawa-senyawa organik. dan titik didihnl.'a reldah

sehingga mudah dipisahkan kcmbali dengan cara destilasi sederhana. cara

rnelakukan ekstrasi jangka pendek. yaitu : senyawa cair yang akan diekstrasi

dinrasukan ke dalam corong pisah, ditanrbahkan ke dalaruya pelarut

secukupnya- dikocok kuat-kuat urrtuk nlempcrnrudali nrenarik sen!.aiva



tersebut dari pelanrt air. Diamkan sebentar sarnpai terjadi dua lapisan,

kemudian dipisahkan.

Ekstraksi jangka panjang, biasa dilakukan untuk memisahkan

bahan alarn yang terdapat dalam tumbuhtumbuhan atau hewan. Senyawa

organik yang terdapat dalam bahan alam seperti kafein dari daun teh, kacang-

kacangan dan lainJain dapat diambil dengan cara ekstrasi jangka panjang

dengan menggunakan alat esktraksi berupa alat soxhlet. Cara melakukan

ekstraksi jangka panjang yaitu siapkan alat soxhlet, masukan, zat sampel yang

telah dihaluskan ke dalam timbel (bungkus dengan kertas saring), kemudian

masukan ke dalam tabung soxhlet. lsi labu dengan pelarut kira-kira 2/3

bagiannya dengan cara memasukan pelarut tersebut melalui pendingin

gondoii/spiral sampai badan soxhlet terisi s.et"nguhnl'ri?anaskan dengan hari-

hati dalam water bath dengan refluks selama kurang tebih 5-8 jam (sampai

wama pelarut dalam badan soxhlet pada saat kontak dengan cupkikan tidak

berubah), pisahkrn pelarut dari zat yang diekstrak dengan mendestilasi

pelarut secara langsung menggunakan alat soxhlet, caranya ambil timbcl yang

mengandung cuplikan kemudian panaskan labu sehingga pelarut yang jemih

teertarnpung kurang lebih 2i3, kemudian nrasulan pelarut vang sudah

dimurnikan ke dalam l-.otoI penampung sisa pelarut. Zat sampel yang

diguualian harus dalam keadaan kering. Kacang kcdelai umumnya berupa

tanaman yang tegak dan merumpun, tingginl..a sekitar 0,2- I .-i rn. kadang-

kadang tumbuhan ini tumbuh dengan cara meniaiar. daur,nr.a berselang-seling

licin dan berbulu. biii buahnya berbentuk bundar uamanva kuning. l-rijau.



cokelat atau hitanr yang diselimuti oleh kulit berbulu berwarna kecokelatan

atau kelabu.io

(iambar 2.1 Tanaman Kacanq Kedr-lai

Sunr trer : hft rr://peanutnutc.multi ply.com/revicws/i terrr/4

Manfaat kedelai. pada umumnya hdalah sebifai bahan baku untuk

berbagai produk pangan seperti susr4 tahu, tempe, kecap, dan tauge. Kedelai

tidak hanya merupakan pangan, tetapi juga berlaku sebagai obar untuk

berbagai penyakit dan gangguan tubuh. Kedelai (terutaura 1,ang hitam)

digunakan dalam pengobatan unhrk mempcrbaiki hurgsi jantung, hati. ginjal.

perut, dan usus. Tidak hanya itu saj4 kedelai.iuga bisa dirnanfaatkan untuk

perawatan kecantikan khususnya kulit rvajah.

Kedelai merupaiian pelembab terbaik untuk kulit konrbina.si karr:na

dapat melembabkan bagian-bagian ku!it 1.ane kering. scl<aligus mer-rgikis

kelebihan rninyak di [:ulit yang bemrinJ'ak. Selain itu, kedelai.iug:r nrampu

memudarkan tanda-tanda penuaan seperti pcrubahan \\,anla kulit- hintik

hitam. bahkan galis-garis halus.

li

'o Sadikin Sonraatmadja. ,Su,, ber D*-a nabati Asia Teng,qora I Kacqng-kacangan, (Jakarta -.

Gramedia Pustaka Utama. 1993), h 45.



Penuaan membuat hilangnya estrogen yang berperan untuk menjaga

elastisitas kurit-Kederai memiliki kandungan fitoestrogen untuk membantu

tubuh menghasilkan lebih banyak estrogen yang dapat mengurangi keriput

dan garis-garis halus. Kedelai juga mengandung vitamin A yang berfungsi

sebagai bahan pembantu dalam proses metabolisme untuk memghasitkan sel_

sel kulit yang lebih sehat.ll Kedelai merupakan sumber utama kalsiunr serta

vitamin B yang penting untuk mcmetabolisme lemak dan protein dan dalarn

penyerapan vitamin C yang merupakan hal penting bagi kesehatan kutit.r2

Profesor Deddy lvluchtacii, Ahli IImu panga, dan Gizi lnstitut pertanian

Bogor mengatakan bahra,a : ..ekstrak protein kedelai yang berupa isoflavon

atau disebut-iuga phltoestrogen dapat mengurangi kerutan pada kulit.,,l3

Tabel 2.2 Kandungan Nilai Gizi dalam I 00 gram Kacang Kedelaira

286

34,9

l8, r

34,8

95

0.93

196

rsnrl Kuli! ll,aloh Keting anLu ).11g
Mts*Lr Kottng KedLlai Hinm I ip,il.
1995). h 22_

tcri. Hem)es, (Jakarta; prNtaka Dclapratasa-

:l/in
a Achmad Dlaeni, llmu G

I:'Tcchnocornpin[o,',Kacan
g Kedelai N{ctnbuat Awet lvluda,'

ollt n lir rba -ketiela cnrb -awet-II1
: Jilid 11. (Jakatla: Dian

No.
Kandungan tsiji Proporsi Nutrisi da!am

Biji

2

J

4

5

6

Katori (kal)

Protein (g)

Lemak (g)

Karbohidrat (g)

Vitamin A (SI)

Vitamin B1 (mg)

Ca (rag)

Rakyat, 2004), h 127
i,i Unluk ltlahasistr,a dan Profesi di Indonesia
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E. Cara Pembuatan Ekstra Kacang Kedelai

Pada dasamya semua biji_bijian dapat diproses menjadi eksrrak. akan

tetapi kacang kedelai merupakan jenis biji-bij ian yang mudah uniuk

didapatkan. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan ekstrak kacang

kedelai:

'I'abel 2.3 Alat yang Digunakan dalan.r pembuatan likstrak Kacang Kedelai

Pembuatan ekstrak kacang kedelai melalui beberapa tahapan proses

sebagai berikut:

1. Pcnyortiran. dengan rujuan untuk memilih bifi-hiji kacalg kedelai yang

berkualitas baik.

2. Pengeringan, dilakukan dcngan cara menggoreng tanpa minyak (sangrai) dan

bisa juga dengan di ol.en. Sampai kacang benar_henai ker.iitg.

3. Penggilingan. Penggilingan ditakukan dengan menggu nakan blender, gilling

kacang kedelai sampai halus.

No. Nama AIat Kegunaan

Waskom kecii
untuk kacang hijau danSebagai wadah

kacang kedelai

2

-)

Alat

PenggllinglBlendcr

menyangai,/ mengeringkan

kacang hi.jau dan kacang kedelai

ruskan kacang hijau cian

kacang kedelai setelah dikeringkzrn

[Jntuk rnel_shal

[Jntuk

I Dipereunakan pada saat proses ekstraksiAlat Soxhlet

Wadah sterii5
untuk ekstrak kacang

hijau dan ekstr'ak kacang kedelai

Sebagai rvadah

I

Wajarr / C)r. en
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4. Proses ekstraksi. Setelah didapat serbuk dari kacang kedelai, laru dilakukan

proses ekstraksi jangka panjang dengan mengg,nakan alat soxhret dan melalui

tahap proses destilasi seperti yang tetah dijelaskan pada pembahasan

terdahulu, untuk memperoleh ekstrak dari kacang kederai. sebaiknya dalam

proses ini sampel yang digunakan harus dalam keadaan kering. Untuk

mendapatka. hasil yang rnaksimar, proses ekstraksi ini sebaiknya dirakukan

pada laboratorium dan didampingi oleh orang yang ahli dalam bidangnya.

Komposisi yang digunakan dalam membuat ekstrak kacang kedelai yaitu:

100 gram biji kacang kedelai, pelarut berupa aquades.

Table 2.4 Kandungan Nitai Gizi Ekstrak Kacang Kedeiai dalam 100 gram I5

No
Parameter Kacang Kedelai

( I 00 )
l Protein (g) 19.525

2 Lemak (g)

J Abu (g)

4 Seral (g) 1.02-5

) Katori (K)

Calsium (mg)

3 8r)

6 l6t

.).jl'7 Phosphor (mg)

8 Besi (mg) 4

9 Vit. B 1 (nrg)

Vir. C (nls)

Karoten (SI)

0.-s2

l0

l1

8.595

31

Ekstrak kacang kedelai mempunyai kandunrran yang dapat berpcngaruh

teriradap proses pcllgura,gan kerutan pada kulit u'ajah. pada kacang kedelai sama-

0

ri l-aboraturium Mula tama

27
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sama mengandung vitamin Bl yang berfungsi untuk menjaga kekenyalan kulit

dan mencegah timbulnya noda gelap pada kulit, mengandung vitamin C yang

berfungsi sebagai antioksidan pada kulit yang dapat memperbaiki proses penuaan

kulit dan memberi nutrisi kepada melanosit.

Untuk mcnrpercepat proses penyerapan ekslrak kacang-kacangan ke

dalam kulit wajah, dapat menggunakan alat Iistrik khusus kecantikan yang dapat

membantu proses penyerapan ),ang lebih mendalam kedalam lapisan kulit. Alat

listrik tersebut dinamakan galvanic derrgan menggunakan metode. ionthoporesis,

)'aitu alat listrik perawatan kulit dengan mcmanlaatkan arus searah ditnana

melalui eleklrode yang bermuatan positif (+) bekerja berlarvanzrn (saling tarik

menarik) dengan arus bermuatan negatil (-) yarg lersalur pada elektroda lainnya.

Penggunaan melode ionthoporc,ri.r tersebut manfpunyai tu.idan yaitu dengan cara

mem:rsukan suatu cairan berupa ekstrak kacang kedelai kedalam kulit wajah.
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IIAB III
METODE PENELITIAN

A. Rancanganl'enelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen

dcngan pola Two group tes awal dan akhir. Dalam penelitian ini digunakan I

kelompok eksperimen darr I kelorrrpok kontrol

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dil*ukan di Salon IKK- Universitas Negeri Jakarta,

Jln. Rawamangun Muka, Jakata Timur. Waktu penelitian dilaksanakan

selama dua bulan. yaitu pada bulan Agustr-rs-September 2013. Waktu ini

dipiiih karena dianggap sebagai waktu yang paling tepat untuk melakukan

penelitan.

C. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.r Populasi dalam

penclitian ini adalah rvanita t'ang memiliki kerutan pada rva-iah menua di

wilayah Pemuda, Jakarta Tirrtttr.

Sampel adalah bagian dari .iumlah dan karakteristik 1"ang dimiliki

oleh populasi tersebut-2 Penganrhilan sampel dilakukan deugan cara Sompling

Purp<tsive adalatr dengan teknik peneutuan sampel dengan pertimbangan

rsuharsinri Arikunlo, Prosedur Penelitian Suatu l'cndekatan Prakl& Edisi Ravisi t'l (Jakarta

Rineka ciPra, 2006), h 130.
2 Sugiyono, Op. Cir, h Il8.
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tertentu. Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertenfir yaitu dipilih sesuai

dengan ciri-ciri sebagai berikut: (l) Jenis kelamin wanita pendidikan terakhir

SMA dan sederajat pekerjaan ibu rumah tangga, (2) usia antara 30-35 tahun,

(3) sudah terdapat kerutan pada wajah, (4) tidak sedang hamil, (5) tidak

sedang dalam perawatan doktcr.

Jumlah sampel yang dianrbil dalam penelitian ini I0 orang wanita

yang memiliki jenis kulit wajah nrenua. Pemilihan sampel dilakukan secara

acak dengan mengurut nomor salu hingga sepuluh, lalu dlbagi menjadi 2

kelompok. Nonror satu hingga lima rnenladi kelompok A (kelompok

eksperimen), dan nomor enam hinqga sepuluh menjadi kelompok I) (sebagai

kelompok kontrol).

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah

metode eksperimen quasi. penge(ian nretode eksperimen adalah salah satu

metode penelitian 1'ang dengan sengaja menimbulkan va--iabcl berakibat dari

suatu perlal(uan tertentu dan dikontrol oleh kelompok pembanding untuk

mengetahui akibat dari suattr perlakuan teflentu.3 Sedangkan yang dimaksud

dengan eksperimen quasi adalah:

"Suatu percobaan yang mcnriliki perawatan. hasil tindakan, dan unit
eksperimental. tapi tidak ntelakukan studi sccara acak untuk
nrcnrbuat pcrtrandingarr laug nrcnvebabkan perutrahan kesimpulan
dari perlakuan. SebaliLnla perbandingan tergantrrng pada kclonrpok

3 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1991 ), h.32
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nonequivalent yang berbeda satu sarna lain dalam banyak hal selain
atlanya elek pcrlakuan yang scdang diuii.'a

Campbell dan Stanley menyarankan penggunaan desain eksperimen

kuasi untuk berbagai penelitian sosial alam,s di mana tidak ada kemampuan

untuk peserta untuk mengekspos rangsangan ekspenmental secara acak.

Penggunaan metode eksperimen quasi didasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikul:6 (a) rnungkin tidak etis untuk menetapkan perlakuan secara acak; (b)

rnungkin tidak logis untuli melakukan studi acak; dan (c) suatu studi acak

mungkin terlalu mahal. Dengan demikian penclitian ini menggunakan metode

eksperirnen quasi lang jauh Iebih memungkinkan untuk dilakukan

berdasarkan ala-san-alasan tersebut.

Metode vang digunakan datarfr penelitiah' ini adalah metode

eksperimen quasi. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan membagi dtra

keiompok percobaan. dan kelompok A yaitu sampel yang menggunakan

gaivani d^ngan ekstrak kacang kedelai dan Kelornpok B sebagai kontrol yainr

berisi sampel yang tidak menggunakan galr.ani dengan ekstrak kacang

kedelai,

Metode ini digunakan untuk mengetahui hasil pengur.angan kerrrt

pada kulit rajah menua yang meuggunakan ekstrak kacang kedelai dcngan

trantuan media alat listrik kecantikan (galvanic'y.

4 Cool( T D. & Campbell, D T Quasi-exo erirneotatron Desiqns anci analvsis issLres for
field settincs (Chicago Rand McNally, 1979), h 6
5 Campbell D T, & Stanley, J C ExDerimental and Quasi ExDeri n\ental Desiqns for
Research (Chicago: AERA, 1963), h 34
u Anderson, S. Auquier, A , Hauck, W., Oakes, D, Vandaele, W., & Weisberg, H. t

Statistica I Methods for Comoarative
Wiley, 1980), h. 36

Studies. Techniques for bias reduction (New York
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E. Desain Penelitian

Keterangan ;

T1 :Tes awal

T:: Tes Akhir

Tabel l.l Skema Desain penelitian

Pengukuran

Akhir

T2

Xa: Kelompok ).ang menggunakar.r ekstrak kacang hijau

Xs : Kelompok ,\rang menggunakan ekstrak kacang kedelai

Sanipel pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, rnasing_

masing kelornpok tcrdiri dari sejumlah subjek yang diambil dari populasi

tertentu la[, dikelcnrpokan secara acak. Jumlah sampel keseluruhan r 0 orang-

setiap kelonrpok rerdiri dari 5 oiang. Setiap sub.iek dalam masing-urasing

kelompok diberi perlakuan )ang sema 2 kali dalam seminggu sclama 4

rninggu jumlah seluruhnya 8 kali perlakuan. Kcdua kelornpok eksperimen

tersetrut diber-i perlakuan dalanr *.aktu tertent, kenrudian kelornl;ok ter-sebut

dilakukan pengukuran.

Pengukuran

Awal
Perlakuan

Kulit waiah mcnua

dengan ekstrak kacang kedelai dan

menggunakan alat galvani

Kelom pok

Perawatan

1'1 xA

Perar,r,aLan Kulir wajali menua

dengan ekstrak kacang kedelai dan

tidak mcnggunakan alal galvani

Tr XB T2
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F. Instrumenpenelitian

Pada penelitian ini akan digunakan instrumen berupa alat bernama

skin analyzer, dan akan disalin pada lentbar penilaian dengan nilai akhir pada

selama proses perawatan pengurangan kerut pada wajah menua.

Skin cnalyzer adalah alat ukur diagnosa kulit yang memiliki

kecanggihan menampilkan pelampang kulit wajah yang bermasalah

secara jelzrs.Alat ini dilengkapi dengan sistem yang dapat mengambil

gambar (foto) pada kulit yang tedadi kelainan.

L)alam menjaga kesatrihan instrumen maka digunakan skin andyzer,

yang menggu.nakan teknologi lvlikroskop Video yang dilcngkapi dengan

cahaya dingin disekitar lensa dan secara otomatis memberikan pencahayaan

terbaik yang memungkinkan untuk nibndapatkan 'sudut palrdang yang

optimal dan wama dari objek target pada monitor video, dan diproduksi

dengan hak paten slzn & hair arutlyzer model BS-888Pro-V2.A lat ini secara

otomatis akan memperlihatkan kerutar yang terdapat pada *'ajal.r dengan

jelas- kepada layar monitor yang telah dihubungkan. Berikut adalah gambar

dari alat sfrin anollzer yang digunakan.

Gambar 3.1 Skin Anal.-zer

.:,

:--\



Keterangan Gambar :

a. Badan alal skin analyzer berbentuk huruf L dan ada tempat untuk

menyandarkan alat tersebut yang dinamakan dergan probe stand,alat ini

dilengkapi dengan kabel penyambung untuk menampilkan gambar pada

layar. Dalam penggunaannya, bagian kepala harus ditempelkan pada

permukaan kulit wajah.

b. Probe Hondy adalah bagian alat yang berbentuk menyerupai huruf [-, dan

pada bagian kepala tersebut yang akan di tempelkan pada kulit wajah.

c. Freeze Butlon merupakan tontbol untuk membekukan (menetapkan)

gambar yang akan dipilih.

d. Power Su'ilch merupakzrn tombol untuk mengaktifkan alal skin analyzer.

Cara Penggunaan Alat :

a. Sebelum melakukan pengambilan gambar. sebaiknya wajah dibersihkan

terlebih dahulu.

b. Pasang semua kabel yang tersedia pada alat s,hn onalTzer pada PC. I-alu

lakukan insla// pada PC, setelah proses insral/ alat skin analyzer berhasil

lalu pasang plob c handy dan tetapkan lensa yang akan digunakan.

c. Pastikanhabel USB telah terhubung dengan baik ke outputUSB.

Mikroskop unit danport USB pada PC.

d. Dayapada unit Miktoskop.

e. Klik"Wbvidcap" jcndcla. Dari lbldcr"liowa".

Klik "start"muncul " Program" tblder lalu "mikroskop" folder

"Wbvidcap" Kemudian gambar dapat dilihat dari monitor PC.
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f. Atur pilihan wama yang telah ditentukan sebagai tingkat pengukuran

kerut.

S. Tempelkan lerlsa pada probe handy pada bagian permukaan kulit wajah

yang akan diteliti, setelah terlihat tampilan kulit wajah pada monitor pC,

lalu tekan lombol "fi'eeze ".

h. Setelah itu simpan gambar pada file yang telah ditentukan atau bisajuga

langsung untuk dicelak.

i. Setelah selesai melakukan proses pengambilan gambar, lepaskan jenis

lensa pada proDe itortcll'. Pastikan semua program skin anal.,-zer pada PC

tclah tertutup- Lalu tekan trlrnbol "power " untuk mernatikan alat 1er-sebut.

Cabut semua kabel yang menempel pada PC- dan segera bcreskan alat

tkin ar:al),zer pada tempat 1,ang telah disediakan. ' '

Cara Kerja Alat :

Skin Analyzer bekerja dengan menampilke.;r gambar permukaan

kulit pada mcnitor PC berupa gambar nyata (foto) penampang permukaan

kulit menuadan dicetak sebagai bukli perbandingan adanya perubahan setelah

dilakukan pera*'atan. lalu akan disalin pada lembar kriteria penilaian 1'ang

herisi butir-butir penilaian terhadap lrasil pengurangan kerut u,ajah. Peniiaian

dilakukan oleh 2 olang juri yang rncmpunyai keahlian dalam bidang

pe rawatan wajah.
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Indikator dan Skor Pengurangan Kerutan pada Wajah yang Menggunakan

Ilkstrak Kacang Kedelai

No. Aspek Variabel Gambar lndikator Skor

I (ia ris Pengurangan

kerutan pada

wajah yang

menggunakan

ekstrak kaoang

kedelai

Mata

kanan

diur

Kin

} Kerutan sudah

tidak tampak

-5

i Kerutan terlihat

sarrar

4

; Ker[tan J

" cenderung

berkurang

)> Kerutan terlihar 2

jela:;

i Kerutan tcrlihrt 1

sairgat jeias
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2

No. A-spek Variabel Gambar Indikator Skor

Dahi Pengurangan

kerutan pada

waj ah yang

menggunakan

ekstrak kacang

kedelai

l Kerutan sudah

tidak tampak

5

; Kerutan tcrlihal

samar

I

! Kerutan

cenderung

berkurang

-)

i Kerutan terlihat

jclas

; Kcrulan terlihat

sangat jelas

I

G. Teknik pengumpulan data

Langkah-langkah untuk pengambilan data adalah sebagai berikut :

1 Setc.lah kclompok eksperimen terbentuk, r'r.raka dilirkukan tes arval. Dari

masing-masing kelompok tersebut.

2. Memberikan prosedur pcra\,r,atan kulit wajah \.ang satna, vaitu dalam

seminggu ada 2 kali perar.atan dalam waktu 1 bulair.
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3. Melakukan tes akhir terhadap masing-masing kelompok setelah g kali

perlakiran.

4. Data penelitian adalah selisih nilai tes awal dan akhir.

H. Teknik Analisis Data.

Apabila data yang diperoleh signifikan atau berdistribusi

normal dan homogen, maka perlu dilanjutkan dengan uji T untuk melihat

persamaan antar kelompok, dengan rumus7 :

A X6
L1
-+_nA nB

Keterzngan :

x
t

- Statistik penguji

- Nilai rata-rata perawatan kulit rvajah dengan ekstrak kacang

kedelai yang menggunakan galvani .

= Nilai rata-rata perawatan kulil wajalr dcngan ekstrak kacang

kedelai yang tidali menggunakan galvani

: Simpangan gabungar kedua kelompok

: Jurnlah sampel kclompok A

- Jumlah sampel kelompok B

Untuk mencari simpanean gabungan dengan mengguirakan rumus :

r-t 1n6- I ) s.rr r- 1 n6- t) Ssz

nA+nB 2

t

xA

na

nt,j

S

7 Stdjana, Metode Srqfistika Edisi 6, (Bandun.e : Tarsito,2005), h 239

10

S



Bila interprestasi data pengujian tidak berdistribusi normal dan

homogen maka statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik

dengan uji U Mann Whitncy8 :

Ua: NaNs * NA(NA+L)
RA

Us = NaNs f

2

NB(NB+1)
RB

2

Keterangan:

N,t : Ukuran sampel eksperimen A

Ng : Ukuran sampel kontrol B

R,r : Jun.rlah Rank sampel A

Rg : Jumlah Rank sampel B

8 Dergibsor Siagiau, Sugiarto, Metode Stotis!iko untuk Bisnis dan Ekonon?i, (lakafta: Gramedia
Pustaka Utama, 2000), h 3 19.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1 .l Dala Hasil Pengurar.rgan Kcrutan Perawatan Kulit Wajah l{enua

Dengan Ekstrak Kacang Kedclai ynng menggunakan alat Galvani

Berdasarkan hasil eksperimen didapat peningkatan sebesar 61,7

simpangan baku kelompok 2,3.i distribusi nilai dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1

Deskripisi Data Penclitian Kclompok Pcrarvatan Kulit Wajah Menua

Dengan Alat Galvani

I.Jo.

Sarnpcl

I

)

Peningkatan Pengurangan Kerut pada wajah
I otal

I 3 5 6 7 il

0 2.1

L.) t-7

t.7

2,3 1.3 1 (.) 1.0 16.0

l.i

I 0

t,7

1,7 I 0 1.3

1.1 1,7

1,7 2 0

I l-) 12.0

0 7

1 7

2.0 I

1,0

1l,j

4 2 0 I 1 I 0 t2.7

5 1.7 t.7 r.i 1 0 1,0 c.3 9 72.0

4.1.2 Data Hasil Pengurengan Ker-utztn Peraw.atan Kulit Wa-iah Menua

Dengan Ekstrak Kacang Kedclai tidak menggunakan alat Galvani

Berdasarkan hasil eksperinrcn rlidapat peningkatan sebesar J9,0

simpanran baku kelonrprok 2.56 distribusi nilai dapat dilihal pada tabel

0 7
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Tabel4-2

Deskripisi Data Penelitian Kelompok Perawatan Kulit Wajah Menua Tanpa

Alat Galvani

1,j

4.2 Pengujian Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisis penelirian, diperlukarl:' uji nomralitas dan

homogenitas. Unhrk mengetahui uji normalitas maka digunakan uji Lilliefors.

Bila data berdistribusi normal maka digunakan statistik parametrik dan bila data

tidak berdistribusi normal maka digrrnakan analisis dengan sLatistilia non

parametrik.

4.2.1 Uji Normalitas "Lilliefors"

Hasil perhitLrngan u.ii normalitas Pengurangan Keluian Perarvatan

Kulit Wajah I\4enua Denqan Ilkstrak Kacang Kedelai adalah sebagai berikut:

l. Pengurangan Kerutan Pera*atiur Kulit Wajah Mcnua Dengan Ekstrak

Kacang Kedelai nreng[unakan alat Calvani dipetoleh L hiiung = 0.240.1.

Pada taraf signilikansi o: 0"05 dan n = 5 Cidapat L tabcl :0"-137. Dengan

demikian L hitung < L tabel, artinya data sampel berdistribusi nonnal.

No.
Sampel

Peningkatan Pengurangan Kerut pada wajah
Total

I 2 J 4 5 6 7 8

I 0 l 0.i 0,3 0 ) 0,3 0,7 0 -) 1,0 4,0

2 1,0 0 -J 1 0

t.0

1,0 1.0 1 0 0.7

2,0 1,3 1,3 I 3 1,0 I 0 t,7

1,0

10,7

4 1,0 t.3 I 0 1,3 1.3 1 0 1,0 9.0

_5 i 0 I {i' 1,0 i.0 1 0 1,0 1 .:i 8.7

4l

0,7 o,/
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2. Pengurangan Kerutan Perawatan Kulit Wajah Menua Dengan Ekstrak

Kacang Kedelai tidak menggunakan alat Galvani diperoleh L hitung :

0,1314. Pada taraf signifikansi cr, - 0,05 dann:5 didapat L tabel : 0,337.

Dengan demikian L hitung < L tabel, artinya data sampel berdistribusi

normal.

Rangkuman uji normalitas hasil Hasil Pengurangan Kerut pada Kulit

Wajah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Uji Normalitas Hasii Pengurangan Kerut pada Kulit Wajah

L Tabel

(u:0,05)

Perawalan Kulit Wajah

Menue. Dengan Ekstrak

Kacang Kedelai tidak

menggunakan alal

Galvani

Nomral

4.2.2 LJ.ii l{ornogenitas

Uli ho[rogenitas dilakukari dengan ruenggunakau uii kr-santai]I1 \llriillts

llasil pengujjian menunjukkan F hitung: 1.20. Pada taraf signifikansi u:0.0-s.

No Kelornpok tunLhi
Kriteria

" Pengujian
Kesimpulan

I Perawatan Kulit Wajah

Menua Dengan Eksrrak

Kacang Kedelai

menggunakan alat

Galvani

o.2404 0.33 7

-)

0. l3 l4 0,337

'Iolak H6 jika

L-hitung > L-

tabel

Normal
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dk pembilang : 5 - I : 4, dan dk penyebut = 5 - I : 4, didapatF tabel = 6,39.

Dengan demikian F hitung < F tabel, artinya data kedua sampel adalah homogen.

Rargkuman uji norr,ralitas hasil Pengurangan Kerutan Perawatan Kulit

$/ajah Memra Dengan Ekstrak Kacang Kedelai antara yang menggunakan alat

galvani dan tidak menggunakan alat Galvani dapat dilihal pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

Uji Homogenitas hasil Pengurangan Kerutan Perawatan Kulit Wajah Menua

Dengan Ekstrak Kacang Kedelai antara yang rncnggunakan alat galvani dan

tidak menggunakan alaf Galvani

F hitung
F Tabel

(a:0.05)
Kesimpulan

Perawatan Kulit

V/ajah lvlenua Dengan

Ekstrak Kacang

K-edelai menggunakan

alat Galvani 'lblak H6 jika

F-irilung > F-

tabel

1.20 Honiogen

,1.3 Pengu.iian Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis penelitian dila!:ukan dengan menggunakan

pada tara[' signifikansi u:0,05- Hipotesis nol nrenyatakan bahrva hasil

Pengurangan Kerutan Pem$atan Kulit \\rajall lvfenua Dengan Ekstrak Kacang

l6-)
Perawatan Kulit

Wajah Menua Dengan

Ekstrak Kacang

Kedelai tidak

menggunakan alat

Galvani

Kriteria

Pengu-iian
No Kclompok

+l
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Kedelai antam yang menggunakan alat galvani lebih baik dari pada perawatan

Kulit Wajah Menua Dengan Ekstrak Kacang Kedelai yang tidak menggunakan

alat Galvani.

Hasil pengujian hipotesis hasil Pengurangan Kerutan Perawatan Kulit Wajah

Menua Dengan Ekstrak Kacang Kedelai antara yang menggunakan alat

galvani dan tidak menggunakan alat Galvani dapat dilihat pada uraian berikut:

Hasil pengujian hipotesis dengan uji+ diperoleh t hitung:2,72 dil t tabel -

1.86 pada taraf signilftansi o:0,05 dan dk:5-5-2:8. Perbandingan t hitung

dengan t tabel adalah t hitung > t tabel maka H6 ditoiak dan Hr diterima,

artinva Pengurangan Kerutan Pcrawatan Kulit Wajah Menua Dengan Ekstrak

Kacang Kedelai anlara yang menggunakan alar galvani lebih baik.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Galvani merupakan salah satu alat listrik yang sering digunakan

untuk pcrav,atan kuiit rvajah derrgan berbagai macam tujuan. Penggunaan alat

Galvani memiiiki dua metode yaifi iontoforesis dat dis,incrusl.rsi . metode

iontoforesis, yaitu dengan cara memasukan suatu cairan kedalam kulit,

biasanya metode ini dilakukan untuk menambah kelembaban kulit serta

mengulangi kerutan ]'ang tcrdapat pada \,;ajah. Sedangkan rr,etode

disincrustasi detoxifika-.;i (mcnrbuang racun-ra,cun vang tcrtinlbun dibarvah

kulit). menghancurkan lenrak. nrcmecahkan dan mcnghilangkan selulit.

menghaurbat lcnrak ke'rubali kctcnipat scnrula- rnenlrecilkzrn kantung leniak

dibawah kulit dan ju;ra untuk pr-rnhersihan secara mendalarn.
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Penggunaan alat listrik golvonic pada perawatan kulit wajah menua

ini dapat memberikan hasir yang sangat bermanfaat dan efektif. Selain itu

juga membantu penyerapan bahan-bahan aktif yang mempunyai efek khusus

pada kulit.

Bahan aktif yang tcrkandung dalam ekstrak kacang kedelai dapat

rnembantu mengurangi kerutan pada wajah. Kedelai memiliki kandungan

fitoestrogen untuk membantu tubuh menghasilkar lebih banyak estrogen

yang dapat mengurangi keriput dan garis_garis halus. Kedelai juga

mcngandung vitarnin A ;,ang berfungsi sebagai bahan pembantu dalam proses

metabolisme untuk memghasilkan sel-sel kulit yang lebih sehat.

.1.5 Kcterbatasan Pcnelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini. peneriti menyadari rnakin banyak
menghadapi keterbatasan-keterbatasan yang sec:rrzr tidak rangsung berpengaruh

terhadap hasil penelitian yaitu keremahan daram peraksanaan pengumpulan data
yang sulit dihindari, anrara hin:

i. Peneliri tidak dapat mengontrol samper. khususnya pola makan dan minum
sampel yang mungkin dapar mempengaruhi hasil pengurangan kerutan kulit
wajah

2. Peneliti tidak dapat rnengontrol kosmetika yang digunakan oleh sampei.

3 Peneliti tidak dapat nren:astikan apakarr sampel melakuka, pcrawatan lai,
yalg dapat menambah atau mengurangi kerutan di kulit wajai
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BAB V

KESIMPLTLAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan antara hasil

pengurangan kerutan kulit wajah antara yang menggunakan ekstrak kacang

kedelai dengan bantuan alat listrik kecantikan galvanic dan pengwangan kerutan

kulit wajah yang menggunakan ekstrak kacang kedelai tanpa bantuan alat listrik

kecantikan galvanic , Dari kedua kelompok eksperimen diperoleh simpangan

baku 2,33 untuk kelompok eksperimer, A yang diberi perlakuan dengan

menggunakan ekstrak kacang kedelai dan simpangan baku kelornpok eksperimen

B yang diberi perlakuan dengan menggunakan ekstrak kacang hijau sebesar 2,56-

Dari hasit analisis data diperoleh harga t5;,,., sele sar 2,72 yang jrka dibandinglian

dengar harga t66"1 pada derajat kepercayaan d:0,05 sebesar 1,86. Dengan

demikian thituns > t{^b.r, dimana beralti ha-sil pengurangaa kerutan wajah pada

perawatan kulit wajah menua yang menggunakan ekstrak kacang kedelai dengan

bantua:r alat kecantikkan galvani lel-.'ih baik dibandingkan dengan perawatan kulit

wajah menua yang merrggunakan ekstrak kacang kedelai tanpa bantuan alat

kecantikkan galvani.

Hasil perl-ritungan nrenunjul<an batr",a nilai akhit pengurarrgan kerlttan waj ah pada

kulit rvajah rncnua yang menggunakan ekstrak kacang kedelai lebih besar

(Xa:12,33) daripada dengan yang tlenggunakan ekstrak kac:rng hiiau (X, =

7,80). Dcngan demikian hasil perrguranllarr kerutan kulit n'ajah pada perawatan

kulit u,ajah menua yang meuggurakan ekstrak kacang kecielai dengan bantuan alat
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kecantikan galvani lebih baik dibandingkan dengan tanpa bantuan alat

kecantikkan galvani, hal ini berdasarkan rata-rata nilai akhir yang didapat dimana

ekstrak kacang kedelai dengan bantuan alat galvani (12,33) > tanpa bantuan alat

gatvani (7,80).

5.3 Saran

Pada akhir penelitian ini lerdapat bebarapa salan )'ar1g diaiukan, sebagai beLikut :

I . Gunakan bahan-bahan alami sebagai kosmetika tradisional. selringga aman

untuk digunakan dan diaplikasikan ke rla.iah.

2. Bagi masyatakat umttnl hendaknl'a- metnilih perawclan )ang tt-prlt sesuai

dengan kondisi kulit terutama dalam penggunaan alat listrik.

17

5.2 Implikasi Pcnelitian

Berdasarkan hasil penelitian pcngurangan kerutan kulit '+ajah pada

perawatan kulit wa.jah menua antara yang menggunakan ekstrak kacang kedelai

dengan bantuan alat galvani dan tanpa banguan alat galvani, maka peneiirian ini

dapat dikembangkan untuk diteliti dan diimplika-sikan. Hasii penelitian ini

berimplLkasi terhadap:

l. Pengembangan materi pada mata kuliah Perawatan Wajah dengan Alat

Listrik KecantikarL dan lernyata bantuan alat listrik kecantikkan galvani

pada perarvatan kulit wajah menua dapat berpengaruh terhadap hasil

pengurangan kerutan pada kulit u'ajah menua .

2. Pengemhangan bahan alami menjadi bahan kosmetik melalui proses

ekstraksi sehingga dapat bertahan lama dan mudah dalam pe;nakaianny'a-
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Lampiran 7

Skor Hasil Pcngurangan Kerutan pada Kulit Wajah Mcnua

PENINGKATAN

Menggunakan Ekstrak Kacang Kedclai tanpa bantuan alat Gaivani

t.0

No.
Sampel

Pcrlakuan
Total

I 2 1 I 5 6 7 tt

I 3,0 1'7 2,3 2,3 2,3 1,3 1,0 t,0 16,0

z 1,3 2,3 1.7 1.7 t.0 I,3 l,l r.i 12,0

l r,0 0.7 2,0 t,7 t1 t.7 l,l t,3 I t,3

4 1.7 1,7 2.0 1.7 1.7 2,0 t,0 t,0 12,7

5 t,7 2,0 t,i t.0 t.0 0,7 0.3 q7

No.
Sampel

Perlakuan
Total

I ) -) 4 5 6 7 3

I 0.1 0,3 0.3 0,3 0,3 0,7 0,3 1,0 4,0

2 1,0 o1 t.0 1.0 1,0 t.0 0.7 0,7 6.7

J 2.0

t.0
1.3 I.0 I,3 I,3 t.c 1.0 1.7 r0.7

4 t,3 t.0 1.3 1,3 t.0 t,0 t,0 9.0

5 1,0 t,0 t,0 t,0 t.0 I,-l 1,3 8.7

63
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Lampiran 8

Tabel Perhitungan raaa-rata., Varians, dan Simpangan Baku
I lasil Pengurangan Kerutan pada Kulit Wajah Menua

Menggunakan Ekstrak Kacang Kedclai dcngan bantuan alat galvani

l. Rata-rata (X)

6t.l

X zI

2. Varians (S2)

s': l(x-xf

5

12,31

nl

21-78
4

5,4145

3. Simpangan Baku (S)

s: frt
-s.4445

No. x2 (xz -Xr) (X, - )'(r)'
I 16.0 3,7 13,47
) t2,0 -0,3 0,1r
3 I I J I 0 oqq
I 12,7 0,3 0,1I
5 9.7 11 7,09

61,7 21,,78
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Lampiran 9

Tabcl Perhitung n tata-rata, Varians, dan Simpangan Baku
l{asil l'engurangan Kerutan pada Kulit Wajah Mcnua

IVlenggunakan Ekstrak Kacang kedclai tanpa bantuan alat galvani

l. Rata-rata (X)

x fx
tf

39.0
5

7.80

2. Varians (S2)

s'= )(x-Xf
nl

26.13

6.,s33 3

-1. Sirnpangan Baku (S)

.l

S: JF
6.5 3 33

)(,

xr (Xr -Xr) (X, - X,)'
I 1 0 -3.8 14.44

2 6,7 I I t,28
., 10,1 )q 8.22

4 9,0 |.). t,44
8 7 0.9 o.75

39,0 26,13
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Lampiran 10

UJI NOR]I4ALITAS DATA
Mctode Lilicfors

l. Hasil Pengurangan Kerutan pada Kulit Wajah Menua Menggunakan

Ekstrak Kacan Kedelai d n banluan alat

Lh,r,"" 0.2404 dan Lr,o., = 0,317 pada taraf signilikansi (a)=0,05,untukn-5'

Lhir,,e (0,2404) < I-r"b.t (0,337), maka dapat disimpulkan data berdisribusi normal'

ts(Z;) S(2,) lF(zt) - s(zr)lzlX,. X: Z,No x2

0,200 o,0129n 17 )qI I 4I q'7 -2,66

0,400 0,06640,1664 0.334-0,432 11,3 99-0

0 600 0,1 5570.0557 c.M4I 4-012.() -0 3

0.560 o,4010,0596o,34 0 I 5I 17,7

r,000 0.05710,M295 16,0 3,67 0.943l.5ti

Mcan t2,34

? 11st)

L,"t r 0,337

hirxngt, 0,2404

65
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Lampiran I 1

UJI NORMALITAS DATA
Metode Lilicfors

2, Hasil Pengurangan Kcrutan pada Kulit Wajah Menua Mcnggunakan

Ekstrak Kacan Kedelai tan bantuan alat nl

Lh,l,nc 0,1314 dan L,,6.1 - 0,337 pada taraf signifikansi (o) = 0,05, untuk n: 5'

Lhit,,c (0,1314) < L,,b.r (0.337), maka dapat disimpulkan data berdisribusi normal

lF(zJ - s(zi)lS(Z)F(Zi\xrx zrNo xl
0.1 3060,2000,4306 0,06980.J -1,48'I 40

0,07000 4000,r 700 0,330I I 3 -0.442 6,7

0 6000,133 I 0.6330,348,7 0,873

0,800

0.0331

o,n920,1808 0,6810.479,0 t.7o.l

1,000 0,13140,3686 0,869t,l210,7 2.875

7,80.Nlean

2,56SD

Lratet

0. r3 14Lrir,ng

67
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Lampiran 12

1. Hipotcsis Statistik
I{o : Data homogen
I{i = Data tidak homogen

2. Kriteria Pengujian
T'erima Ho : bila F1;,,,n, < F,,6.1

Terima Hi : bila F6,,un, F,.,1,.1

3. Nilai F11,,-
T]t ritrl

TJ,II HOMOCE,NITAS

4. Nilai Fn,r,n.

Ft'i,rng

o'x
o'x

: F(o) (na1- I ) (nr'-l)
: F(0,05) (s-r) (s-r)
: F' (0.0 r) (4) (4)
: 6,39

- Varians Terbesar

Varians Terkccil

6.53:i3

5,1115

Ji hrtung U. J J.1J

,s..+4.15

120

5. Kesimpulan:
Karena F6;6nr: 1,20 dengan Fo6"1 = 6)9 . maka diperoleh Fnt,,ng ( F"

Dengan demikiarr disimpulkan bahrva data homogen.
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Lampiran 13

Proscs Perhitungan lJji t

Rumus dan langkah-langkah uji t yang digunakan dalarn penelitian ini mengacu
pada Sudjana, Metoda Statistika, Bandung: Tarsito, 1996, hlm. 239,
Dengan terlebih dahulu mencari nilai Ssub, yaitu:
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Dari perhitungzrn di atas di dapat harga t6;,,n" = 2,72 , sedangkan t,,6.1

1;ada a 0.05 dan dk: 8 : 1,86

tr,,rns

-1.86 r.86

Dengan dernikian tru,ns ) t u6.1. dan ini berarti bahna hipotesis vang menvatakan

bahwa ada pcrbandingan hasil pengurangan kcrutan pada kulit uajah urenua
dapat diterirna.

Kesimpulan:
Secara keseluruhan hasil pengurangan kerutan vang menggunakan ekstrak kacang

_ 4,53

2,63 {dvT



Lampiran 1.1

1)okumcrr tlsi Pen clitia n

Foto langkah kerja perawatan kulit menua menggunakan ekstrak kacang kedelai.

l. Membersihkan wajah dengan menggunakan tnilk cleanser, lalu bilas dengan

menggunakan handuk/waslap basah.

2. Lakukan tes awal sebelum melakukan penelitian dengan menggunakan sklil

anab.zer tcsl.



3. Oleskan ekstrak kacang hijau / ekstrak kacang kedelai keseluruh bagian wajah'

lalu gunakan alat listrik galvonic untuk membantu proses penyerapan ekstrak-

kedalam permukaan kulit.

r1. takukan tes akhir setelah melakukan penelitian dengan menggunakan skin

anoltzer lesl
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