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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Keriput  atau kerutan pada wajah merupakan  penurunan fungsi dari 

elastisitas wajah sehingga kulit mengalami pengenduran, dan karena seiring 

dengan bertambahnya usia maka kulit akan menjadi lebih tipis,  lebih kering, 

kulit mengalami pengurangan penurunan kelenturan dan kelembaban. Hal 

tersebut akan menimbulkan garis-garis halus, tekstur kulit yang tidak halus 

dan keriput pada kulit. Beberapa keriput dapat nampak jelas disekitar area 

mata, mulut dan leher (Kurniawan, 2011).  

Keriput tidak hanya datang akibat bertambahnya usia saja, tetapi 

beberapa faktor lain juga mempengaruhi kondisi kulit seseorang. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya stress, tingkat polusi, perokok, pencemaran 

lingkungan, stress, pancaran sinar matahari, radikal bebas, dan sinar UV. 

Dalam keadaan tersebut apabila kulit tidak dirawat dengan baik maka kulit 

akan bertambah kering dan tampak lebih tua. kulit yang mulus dan halus akan 

menjadi kusam, keriput atau kurang elastis. Dan garis kerut-kerut kulit ini 

menjadi hal yang menakutkan, karena dianggap tidak menariknya penampilan. 

Mengingat akan pentingnya dalam merawat kulit terutama pada wajah 

banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi keriput pada wajah. Dalam 

penelitian ini menggunakan serum Elastine Nuit, yaitu sebuah serum 
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kecantikan yang dapat menambah kolagen dan elastin pada kulit dan terbuat 

dari bahan-bahan alami. Kandungan yang terdapat dalam Elastine Nuit 

mempunyai banyak manfaat untuk kulit yang mengalami keriput dengan 

menambah kolagen dan elastin pada kulit dan mengembalikan tekstur kulit 

yang mengalami pengenduran.  

Hal ini dikarenakan kulit keriput adalah keadaan dimana kulit 

mengalami dehidrasi dan penurunan kolagen, dan elastisitas pada kulit yang 

juga menurun. Dengan bahan-bahan alami yang terdapat didalam Elastine 

Nuit seperti elastin, glycoprotein, wheat germ oil, dan vitamin C semua bahan 

tersebut akan masuk kedalam kulit bagian dermis dengan membantu hormon 

yang berfungsi untuk membantu menambah kolagen dan elastin yang 

menurun. Dan secara otomatis keriput akan berkurang dan sel akan 

beregenerasi karena mendapatkan asupan kolagen dan elastin yang cukup dari 

serum ini. 

Untuk memasukan Elastine Nuit  kedalam kulit dapat dilakukan 

dengan beberapa cara menggunakan tehnologi modern. Salah satu tehnologi 

modern yaitu  menggunakan metode phonophoresis dengan menggunakan 

ultrasound. Didalam kulit manusia terdapat sel dan sel tersebut dapat hidup 

karena keserasian extra cellulary matrix. Dalam penelitian terdahulu 

dilakukan penelitian tentang peremajaan kulit dengan ,menggunakan efek dari 

dual-frekuensi ultrasound yaitu dengan frekuensi 3 MHz atau 10 MHz, yang 

mana mempunyai kemampuan untuk dimodulasi oleh matrix metallo-

proteinases (MMP). Hal ini menunjukan bahwa gelombang tersebut secara 



3 
 

 
 

signifikan dapat meningkatkan penampilan visual yang lebih baik untuk 

mengurangi kerutan pada wajah (Rogge et al., 2012). 

Penggunaan ultrasound dalam dunia kecantikan memiliki tingkatan 

level frekuensi dan manfaat yang berbeda-beda. Menggunakan ultrasound 

dengan frekuensi 1 MHz adalah pada area umum ditubuh, frekuensi 3 MHz 

adalah pada area wajah (pipi, dagu, dahi), sedangkan untuk daerah sekitar area 

mata digunakan frekuensi sebesar 5MHz (Anonim, 2012).  Dalam 

menggunakan ultrasound untuk perawatan kulit sebaiknya  frekuensi yang 

digunakan sebesar 3MHz atau 10 MHz, karena semakin besar frekuensi yang 

digunakan akan lebih mudah ultrasound dalam mengabsorbsi serum Elastine 

Nuit kedalam kulit wajah. Hal tersebut dapat meningkatkan penampilan visual 

yang lebih halus dari kulit yang mengalami kerutan (Rogge et al., 2012). 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu apakah ada  

pengaruh  Elastine Nuit dengan ponophoresis terhadap keriput pada kulit 

wajah? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Elastine Nuit 

dengan ponophoresis terhadap keriput pada kulit wajah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Akademis 

Bagi perguruan tinggi penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu referensi untuk 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan problematika sejenis. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Bagi institusi yang terkait dengan kecantikan, penelitian ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan dapat membantu institusi dalam 

membuat suatu treatment yang inovatif untuk mengurangi ataupun 

menghilangkan keriput pada kulit wajah. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebagai hasil dan bukti dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

4. Manfaat Bagi Responden 

Bagi responden, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan 

informasi dan dapat memberi ilmu pengetahuan yang lebih detail mengenai 

perawatan maupun pencegahan keriput pada kulit wajah. 

 

 

 

 


