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MOTTO 

 Berusahalah dalam melakukan sesuatu  

 Sukses itu dapat terjadi karna kerja keras dan mau belajar dari 

kegagalan 

 Yakin, iklas dan istiqomah  

 Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang (Einstain) 
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Tyagita Putri Ewidyah 

“PENGARUH PEMBERIAN SERUM VITAMIN C DENGAN 

PHONOPORESIS UNTUK KECERAHAN KULIT WAJAH” 

(Dibimbing Oleh: Dwi Rosella KS, S.fis. M.fis dan Dwi Kurniawati, SST.FT 

M.Kes)  

Kulit merupakan bagian terluar tubuh manusia. Luas kulit orang dewasa 

sekitar 1,5 m2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekusaman pada wajah 

yaitu akibat stress, diet, sinar ultra violet, waktu tidur yang kurang, merokok, dan 

penggunaan kosmetika.  Phonoporesis adalah suatu alat yang di gunakan untuk 

memasukkan vitamin c ke dalam kulit  dengan menggunakan gelombang suara. 

Vitamin c yang dimasukkan berupa enzim yang sifatnya sebagai stimulasi. 

vitamin C mengandung asam askorbat yang merupakan salah satu bahan untuk 

memproduksi kolagen sebagai protein untuk membuat kulit tetap kencang. 

Kolagen dan elastin akan menjaga dan melindungi kulit dari kerusakan sehingga 

tetap kenyal dan elastis. Vitamin C juga bisa menjadi penangkal radikal bebas 

pada kulit dan juga sebagai antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemberian serum vitamin c dengan phonoporesis untuk permasalahan 

kecerahan kulit wajah. Penelitian ini menggunakan metode pre eksperimental, 

dengan pendekatan pre and post test two grups design. Jumlah sampel pada 

penelitian ini 5 sampel, cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara menggunakan kriteria insklusi 

dan ekslusi. 

Data yang diperoleh berdistribusi tidak normal, uji statistik menggunakan 

uji wilcoxon test. Hasil test di dapat terdapat perubahan pada kelompok perlakuan 

yang signifikan dengan nilai p= 0,023(< 0,05). Hasil pada kelompok kontrol 

terdapat perubahan yang signifikan dengan nilai p=0,025 (<0,05). Pada uji 

statistik beda pengaruh pada kelompok perlakuan dan kontrol menggunakan 

mann-whitey test. Hasil uji beda pengaruh di dapatkan nilai sebesar p=0.018 

(<0,05). Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian 

vitamin c dengan phonoporesis dan ada beda pengaruh antara pemberian serum 

vitamin c dengan phonoporesis dengan pemberian serum vitamin c topikal. 

Kata Kunci: Phonoporesis, Serum Vitamin C 
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Tyagita Putri Ewidyah 

“EFFECT OF GIVING SERUM VITAMIN C WITH 

PHONOPORESIS FOR BRIGHTNESS SKIN FACE” 

(Dibimbing Oleh: Dwi Rosella KS, S.fis. M.fis dan Dwi Kurniawati, SST.FT 

M.Kes) 

The skin is the outermost part of the human body. Extensive adult skin 

around 1.5 m2. Factors that influence the occurrence of wear on the face are due 

to stress, diet, ultraviolet light, less sleep, smoking, and use of cosmetics. 

Phonoporesis is a tool used to include vitamin C into the skin by using sound 

waves. Vitamin C is entered in the form of enzymes that are as stimulation. 

Vitamin C contains ascorbic acid which is one of the ingredients to produce 

collagen as a protein to keep your skin taut. Collagen and elastin will preserve and 

protect the skin from damage so it remains supple and elastic. Vitamin C can also 

be a free-radical scavengers on the skin as well as antioxidants. This study aimed 

to determine the effect of vitamin C serum with phonoporesis for facial skin 

brightness problems. This study uses a pre-experimental, with pre- and post-test 

approach-one design group. The number of samples in this study 5 samples, 

sampling method using purposive sampling method of sampling by using insklusi 

and exclusion criteria. 

Data obtained are not normally distributed, statistical test using Wilcoxon 

test test. Test results in the can there is a change in the treatment group were 

significant with p = 0.023 (<0.05). Results in the control group there were 

significant changes to the value of p = 0.025 (<0.05). At different statistical tests 

on the effect of the treatment and control groups using the Mann-Whitey test. The 

influence of different test results in getting a value of p = 0.018 (<0.05). With 

these results we can conclude that there is the effect of vitamin C with 

phonoporesis and no difference between the effects of giving vitamin C serum 

with phonoporesis by administering a topical vitamin C serum. 

Keywords: Phonoporesis, Serum Vitamin C 

 

 


