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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita dan kecantikan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Setiap 

wanita dilahirkan cantik dan memiliki keunikannya masing-masing. Namun, 

seringkali wanita menjadi kurang percaya diri, bila melihat wanita lain terlihat lebih 

cantik dibandingkan dirinya. Pemahaman bahwa kata cantik dan kecantikan saat ini 

menjadi berbeda bagi satu wanita dan wanita lainnya. Namun secara umum, wanita 

disebut cantik adalah wanita yang memiliki kecantikan dalam (inner beauty) dan 

memiliki kecantikan luar (tubuh). Wajah dan tubuh yang terawat dengan sifat yang 

baik akan memancarkan kecantikan diri secara utuh (Dini, 2013). 

Kulit merupakan bagian terluar tubuh manusia sehingga mudah terlihat oleh 

orang lain. Luas kulit orang dewasa sekitar 1,5 m2. Ketebalan dan kondisi kulit 

sangat bervariasi tergantung pada umur, jenis kelamin, ras, iklim, dan lokasi pada 

tubuh. Kulit wajah adalah satu bagian dari kulit yang dapat mempengaruhi 

penampilan dan kepercayaan diri seseorang (Andina, 2010). 

Kulit wajah berbeda dengan kulit tubuh bagian lain, karna kulit wajah sangat 

sensitif dan terdapat lebih banyak kelenjar lemak (kelenjar subasea) yang 

menghasilkan asam lemak bernama sebum selain kelenjar lemak, diwajah terdapat 

pula kelenjar keringat. Pada cuaca panas, keadaan panik, atau terlalu lelah, kulit 

wajah akan tampak berkeringat dan berminyak (Astuti, 2009).  
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Dampak yang terjadi dapat menimbulkan terjadinya jerawat, kulit berminyak, 

keriput dan kusam pada wajah. Faktor yang sering mempengaruhi terjadinya 

kekusaman pada wajah yaitu akibat stres, diet, sinar ultra violet, waktu tidur yang 

kurang, merokok, dan penggunaan kosmetika. Melihat masalah yang timbul pada 

kulit, khusus nya kulit wajah baik faktor internal dan eksternal. Perawatan kulit dan 

wajah menjadi penekanan utama untuk mendapatkan penampilan yang menarik. 

Maka dari itu perlunya memberikan perhatian khusus dalam perawatan kulit karena 

kita hidup dinegara yang beriklim tropis yang selalu berudara panas, dan kulit 

merupakan pertahanan pertama terhadap sengatan sinar matahari dan kotoran. 

Perawatan pencegahan sebelum terjadinya gangguan pada kulit wajah cukup 

diperlukan kosmetika berupa pembersih (susu pembersih, face tonic), pelembab, 

pelindung kulit (tabir surya dan alas bedak) dan masker. Sedangkan perawatan 

perbaikan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara pemberian serum vitamin c dengan 

menggunakan alat ultra sound yang disebut dengan phonoporesis.  

Manfaat dari vitamin c itu sendiri adalah membantu dalam pembentukan 

kolagen. karena 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. Vitamin C juga dapat 

membantu kulit untuk memperbaiki kerusakan dari dalam saat terjadi luka (fillopy, 

2014). 

http://www.kesehatan22.com/search/label/kesehatan%20kulit
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Phonoporesis adalah suatu alat yang digunakan untuk memasukkan vitamin c 

ke dalam kulit dengan menggunakan gelombang suara. Vitamin c yang dimasukkan 

berupa enzim yang sifatnya sebagai stimulasi. Selain itu terapi dengan menggunakan 

modalitas ini akan mendapatkan efek dari ultra sound salah satunya efek thermal, 

sehingga bermanfaat dalam melancarkan pembuluh darah dan meningkatkan 

metabolisme. Efek pada kulit akan lebih kenyal, serta elastisitas kulit menjadi lebih 

baik (Sari, 2013). 

Dengan teknik pemberian serum vitamin c ini menggunakan phonoporesis 

dapat mendorong obat masuk ke dalam kulit dengan tidak menimbulkan rasa sakit 

sehingga dapat memberikan kecerahan pada wajah dan lebih efektif dari pada 

penggunaan kosmetika lain seperti krim-krim wajah pada umum nya. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberi serum vitamin c dengan Phonoporesis untuk 

pencerahan kulit wajah? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian serum vitamin c dengan Phonoporosis 

untuk pencerahan kulit wajah. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 

1. Bagi Pendidikan: 

Akan menambah pengetahuan keilmuan dalam fisioterapi kecantikan. 

2. Bagi Peneliti: 

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan 

pengetahuan dalam dunia kesehatan khususnya di bidang fisioterapi 

kecantikan. 

3. Bagi Masyarakat: 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perawatan kulit 

yang aman dan nyaman sehingga menghasilkan kulit yang cerah, 

halus, dan tampak lebih muda. 


