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HUBUNGAN CITRA WAJAH DENGAN MOTIVASI MENGGUNAKAN 

SKINCARE PADA MAHASISWA PENGGUNA SKINCARE DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Mahasiswi  perguruan  tinggi  termasuk  dalam  kelompok  usia  remaja  pra-

dewasa yang biasanya mulai sibuk memikirkan dan merencanakan masa depannya, 

sehingga mempengaruhi penilaian terhadap penampilan terutama pada wajah. 

Wajah dianggap penting karena berhubungan langsung dengan orang lain saat 

melakukan komunikasi. Maka dari itu untuk menyempurnakan penampilan 

mereka penggunaan produk skincare merupakan salah satu usaha untuk 

meningkatkan penilaian untuk wajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan citra wajah dengan motivasi menggunakan skincare pada mahasiswa 

pengguna skincare. Hipotesis yang diajukan penulis adalah ada ada hubungan 

citra wajah dengan motivasi menggunakan skincare. Populasi penelitian ini adalah 

157 orang mahasiswa pengguna skincare di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang dipilih menggunakan metode purposive random sampling. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitaf dengan alat ukur yang 

digunakan adalah skala citra wajah dan skala motivasi menggunakan skincare.  

Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi product moment. Hasil analisis 

data didapatkan hasil bahwa ada hubungan antara citra wajah dengan motivasi 

menggunakan skincare pada mahasiswa pengguna skincare. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis data yang menunjukkan hasil korelasi yaitu r=0,143 (p<0,05). 

Besarnya sumbangan citra wajah untuk  motivasi menggunakan skincare  sebesar  

2,1%. Dari hasil tersebut maka dapat diketahui uji hipotesis terbukti bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara citra wajah dengan motivasi menggunakan 

skincare. 

 

Kata Kunci : Citra Wajah, Motivasi Menggunakan Skincare, Skincare 

 

Abstract 

 

College students belong to the pre-adolescent age group who usually start 

thinking and planning about their future, thus will affecting their assessment of 

the appearance especially on the face. Face is considered important because it is 

directly related to others when communicating. Therefore, to improve their 

appearance, using skincare products is one effort to improve the assessment for 

the face. This study aims to determine the relationship of facial images with the 

motivation to use skincare on student college skincare users. The hypothesis 

proposed by the author is there is a relationship of facial image with the 

motivation to use skincare. The population of this research are 157 students at the 

Muhammadiyah University of Surakarta selected using purposive random 

sampling method. The research method used is a quantitative approach with 

measuring tools used are the scale of face image and the scale of motivation using 

skincare. The analysis technique used is product moment correlation. Result of 
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data analysis got result that there is relation between face image with motivation 

use skincare at student of skincare user. This can be seen from the result of data 

analysis showing correlation result that is r = 0,143 (p <0,05). The amount of 

donation of facial image for the motivation of using skincare is 2,1%. From these 

results it can be known to test the hypothesis proved that there is a significant 

relationship between the face image with the motivation to use skincare. 

 

Keywords : Face Image, Motivation To Use Skincare, Skincare   

 

1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya kebutuhan yang wajib kita penuhi adalah kebutuhan pokok yaitu 

sandang, pangan, papan maupun pendidikan, namun kebutuhan lain seperti 

perawatan kecantikan  untuk wajah maupun untuk tubuh pada era ini telah 

menjadi prioritas utama dan harus dilakukan,  terlebih pada wanita. Karena itulah 

kosmetik dan produk-produk  skincare kini banyak digunakan wanita untuk  

menunjang penampilan mereka untuk terlihat lebih cantik. Di Indonesia, jumlah 

omzet  industri  kosmetik hingga  kuartal  III  tahun  2011 dapat mencapai  Rp  7,5  

triliun, data ini bersumber dari persatuan  perusahaan Kosmetika  Indonesia. Pada 

tahun 2014 dapat diketahui pula peredaran kosmetik di Indonesia naik sebesar 15 

persen. Namun permintaan kosmetik  nasional  pada tahun 2015 sedikit  menurun 

karena terkena imbas dari penurunan  daya  beli  masyarakat, meskipun demikian 

pebisnis kosmetik yakin pasar kosmetik nasional masih memiliki kesempatan 

untuk terus tumbuh. Karena potensi pasar yang besar inilah membuat produk 

kosmetik asing banyak masuk ke pasar Indonesia (Khaerunissa, Prabawani, 

Listyorini, 2015) 

  Pada era modern ini berkonsultasi ke klinik-klinik kecantikan (beautician) 

sudah menjadi suatu trend di masyarakat, konsultasi dilakukan agar wajah dapat 

terlihat halus dan mulus terbebas dari flek-flek hitam, komedo ataupun jerawat 

yang dianggap menghalangi penampilan fisik terutama wajah, dan dapat 

menimbulkan rasa malu serta kurangnya kepercayaan diri. Baik wanita atau pria 

selalu mengharapkan kulit wajah yang bersih tanpa jerawat serta kulit putih cerah 

karena dituntut untuk lebih memperhatikan penampilannya. Fenomena ini 

didukung dengan hasil penelitian dari AARP (American Association of Retired 

Persons) tahun 2001, hasilnya adalah wanita dewasa ingin tetap terlihat fit dan 
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atraktif serta terlihat cantik, melakukan usaha dengan perawatan wajah dan 

menggunakan kosmetik untuk menyembunyikan  tanda-tanda usia mereka. 

(Mikhiriani, 2012). 

  Menurut penelitian dalam Journal of Applied, perlakuan diskrimitatif dapat 

didapatkan ketika kulit wajah yang tidak mulus, terutama saat mencari pekerjaan. 

Seseorang yang memiliki jerawat, bekas jerawat, bekas luka, tanda lahir atau 

sesuatu yang menjadikan wajah tidak terlihat mulus, menjadikan kemungkinan 

untuk dapat diterima di tempat kerja menjadi lebih sedikit. Memiliki sedikit 

‘Cacat’ pada wajah misalnya seperti jerawat akan membuat perhatian dari 

pewawancara dapat teralih menuju ‘cacat’ di wajahnya, sehingga dapat 

menurunkan penilaian terhadap calon pegawai. (Delia dan Prihandhini, 2014). 

  Kebanyakan kaum Hawa saat ini sangat peduli dengan wajahnya, sehingga 

melakukan perawatan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk menunjang penampilan 

mereka. Namun, ada pula wanita yang tidak demikian, mereka lebih memilih 

untuk tidak melakukan perawatan apapun dan membiarkan wajahnya tanpa 

melakukan perawatan khusus. Mereka takut mengalami ketergantungan terhadap 

produk kecantikan yang digunakan. Seorang ahli kulit berpendapat bahwa wanita 

sering memiliki pandangan yang salah terkait perawatan wajah terutama soal 

produk kecantikan. Salah satu yang tidak benar adalah pandangan bahwa produk 

perawatan wajah dari dokter dapat menyebabkan ketergantungan. Pada dasarnya 

perawatan pada wajah perlu dilakukan, terutama untuk meremajakan kulit. 

Penuaan kulit wajah pasti akan terjadi namun dapat diperlambat dengan 

melakukan perawatan sedini mungkin, perawatan yang dilakukan bertujuan untuk 

menghilangkan penumpukan sel kulit mati dan meregenarasi kulit. Konsultasi 

pada dokter wajib dilakukan sebelum melakukan perawatan agar produk skincare 

yang digunakan tetap sesuai dengan pengawasan dokter. (Viva.co.id, 2017).  

  Setiap kaum hawa pasti ingin terlihat cantik. Untuk mencapai standar 

kecantikan banyak dari mereka yang melakukan usaha dengan melakukan 

perawatan kulit wajah. Wanita modern  rela  mengeluarkan  biaya  mahal untuk 

sekedar membeli produk kosmetik, atau pergi  ke  tempat  jasa perawatan  tubuh  

dengan keinginan agar terlihat cantik. Masalah kecantikan banyak mendapat 
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perhatian dan sering diperbincangkan, salah satunya dalam ajang kontes 

kecantikan seperti pemilihan puteri Indonesia,  miss  universe  dan  pemilihan 

lainnya.  Usaha  di  bidang  jasa  perawatan  tubuh  dan kecantikan  menjadi  

merajalela dan berkembang pesat  seperti: klinik kecantikan, salon, tempat fitness, 

body massage, body treatment, sauna dan spa.. Salah satu bentuk perawatan 

kecantikan adalah  perawatan wajah  (facial). Definisi wajah  atau  muka adalah 

area depan  dari kepala manusia, yaitu:  wilayah  dari  dahi  hingga  dagu 

diantaranya termasuk kulit, pipi, mata, hidung, mulut, alis, bibir, gigi dan juga 

rambut. Saat bertemu dengan orang lain, wajah merupakan bagian yang pertama 

dilihat. Maka dari itu perawatan wajah merupakan hal  yang sangat penting  dan  

menambah  kepercayaan  diri  saat  berhadapan dengan seseorang. (Ratri, 2015). 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan citra wajah dengan motivasi menggunakan skincare pada mahasiswa 

pengguna skincare. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu 1 variabel tergantung dan 1 variabel 

bebas. Motivasi menggunakan skincare merupakan variabel tergantung, 

sedangkan citra wajah merupakan variabel bebas. Citra wajah adalah kepuasan 

pada area wajah, termasuk diantaranya wajah secara keseluruhan termasuk alis, 

mata, pipi, bibir dan  kulit, penilaian tersebut dapat berupa pandangan positif 

maupun negatif. Sementara itu Motivasi menggunakan skincare adalah suatu 

dorongan yang dirasakan seseorang untuk bertindak karena suatu kebutuhan yang 

belum terpenuhi, kebutuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan akan 

keinginan untuk memiliki penampilan wajah yang lebih baik sehingga 

menggunakan skincare.. Penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa UMS 

dengan sampel yang diambil sebesar 157 orang subjek. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan ialah purposive random sampling. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan skala motivasi menggunakan skincare dan 

skala citra wajah yang diperoleh dari hasil expert judgement. Skala yang di expert 
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judgement menggunakan model Likert dengan skor SS (skor 4), S (skor 3), TS 

(skor 2), STS (skor 1).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa hasil korelasi penelitian 

adalah r=0,143 (p<0,05). Hal ini berarti ada hubungan antara citra wajah dengan 

motivasi menggunakan skincare pada mahasiswa pengguna skincare di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Mahasiswi  perguruan  tinggi  termasuk  dalam  kelompok  usia  remaja  

pra-dewasa. Dalam usia ini, biasanya para mahasiswi mulai sibuk memikirkan dan 

merencanakan masa depannya, misalnya dengan siapa dia akan menikah dan 

pekerjaan apa yang akan dilakukan setelah lulus kuliah. Hal-hal tersebut dapat 

mempengaruhi citra tubuhnya (Bestiana, 2012). Citra  tubuh  atau body image 

lebih sering  dihubungkan dengan kaum hawa dibandingkan pada laki-laki karena 

perempuan cenderung lebih memperhatikan penampilannya. Perkembangan fisik 

yang dialami perempuan pada masa remaja menghasilkan pandangan yang 

berubah-ubah untuk tubuhnya yang kebanyakan bersifat negatif sehingga 

menimbulkan penolakan pada fisiknya. Remaja putri biasanya tidak menerima 

keadaan fisiknya karena disebabkan oleh hal-hal seperti berat badan, tinggi badan, 

warna kulit, jenis rambut, bentuk susunan gigi bahkan jerawat di wajah. 

Perawatan  kecantikan  wanita  adalah usaha yang dilakukan wanita untuk 

merawat tubuh agar  tetap bersih dan cantik sempurna. Selain itu juga  untuk 

memperbaiki kekurangan, sehingga menjadi lebih baik dalam hal merawat dan 

menjaga kecantikan, keindahan dan kesempurnaan wanita. Sedangkan kecantikan 

wanita adalah kecantikan yang dilihat dari  fisik  yaitu  kecantikan dari  luar  

seperti  kulit  terawat,  bersih dan  tidak  harus  putih  serta  kecantikan dari  hati  

seperti  baik  hati,  tidak sombong,  dengki,  dan  iri (Sayuti, dkk 2016). Motivasi 

dapat muncul berdasarkan pilihan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Setiap individu percaya bahwa ketika individu berperilaku maka akan 

memperoleh hasil tertentu (outcome expectancy). Maka ketika individu ingin 

mencapai kepuasan pada bagian tubuhnya terutama pada bagian wajah, individu 
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akan melakukan usaha-usaha untuk mencapainya, salah satu cara yang ditempuh 

adalah dengan melakukan perawatan kulit wajah atau sering disebut dengan istilah 

skincare. 

Menurut pendapat yang dijelaskan diatas, citra wajah dapat mempengaruhi 

motivasi seseorang untuk menggunakan skincare sebagai salah satu solusi untuk 

mencapai tujuan dan kepuasan tertentu pada bagian tubuh terutama pada bagian 

wajah. Menurut Sri Suprapti adalah suatu kekuatan pendorong dalam diri 

seseorang yang menimbulkan paksaan untuk bertindak. Sedangkan Schiffman dan 

Kanuk  menjelaskan motivasi sebagai tenaga penggerak yang timbul karena 

keadaan terkekan dan tidak menyenangkan yang muncul akibat kebutuhan yang 

tidak terpenuhi (Maruto, dkk 2015). Kebutuhan atau keinginan yang tidak 

terpenuhi disini maksudnya adalah kepuasan pada area wajah, termasuk 

diantaranya wajah secara keseluruhan termasuk alis, mata, pipi, bibir dan  kulit 

atau yang disebut dengan citra wajah. 

Tampilan fisik manusia dianggap aspek penting yang dapat mempengaruhi 

harga diri, pengembangan kepribadian dan hubungan social. Untuk sebagian besar 

orang, kulit menjadi organ yang paling terlihat sehingga sangat mempengaruhi 

penampilan fisik. Selain kulit, wajah juga merupakan bagian penting tubuh dalam 

hal daya tarik manusia terhadap lawan jenis. Manusia menganggap penting 

persepsi orang lain terhadap dirinya terutama tearhadap penampilannya. Hal ini 

sesuai dengan Motivasi menurut teori kebutuhan hierarki Maslow pada tingkatan 

esteem needs (Sobur, 2009) bahwa semua orang dalam masyarakat kita 

mempunyai kebutuhan dan keinginan akan penilaian yang mantap dan 

penghargaan dari orang lain. 

Hasil  pengujian  hipotesis  pada  penelitian  ini  menunjukkan  adanya 

hubungan antara  citra wajah dengan motivasi menggunakan skincare pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Besarnya  sumbangan  citra 

wajah  untuk  motivasi menggunakan skincare sebesar  2,1%. 

Mahasiswa  yang  sudah  puas  dengan  tubuhnya terutama pada bagian 

wajah,  puas  terhadap  yang dimilikinya  akan  lebih menghargai diri  sendiri,  

lebih mensyukuri  yang  sudah dimilikinya,  lebih  percaya  diri,  sehingga  siswa  
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yang memiliki  kepuasan  dan menghargai  apa  yang  dimiliki  akan  berusaha  

dan menjaga  tubuhnya  dengan baik,  dengan  demikian  mahasiswa  tersebut  

dapat  dikatakan memiliki  citra wajah positif. Sebaliknya, apabila  mahasiswa 

menilai penampilannya  tidak  sesuai dengan standar pribadinya, maka  Ia  akan 

menilai  rendah  tubuhnya  sehingga  akan timbul dalam dirinya perasaan kurang,  

sering kali keadaan  tersebut membuat dirinya tidak dapat menerima keadaan 

fisiknya seperti apa adanya sehingga citra wajah menjadi negative. Ketika 

mahasiswa memiliki citra wajah yang negative maka dirinya akan melakukan 

berbagai usaha untuk mencapai kepuasaannya salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan skincare, namun ada pula mahasiswa yang memilih acuh terhadap 

penampilan wajahnya sehingga meskipun memiliki citra wajah negative Ia tidak 

melakukan usaha apapun termasuk menggunakan produk skincare. Skincare yang 

digunakan dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan diklaim akan menunjukan 

hasil yang maksimal yang sesuai dengan keinginan mahasiswa. 

. 

4, PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dalam  penelitian  

ini,  dapat  ditarik kesimpulan,  bahwa  ada  hubungan yang signifikan  antara citra 

wajah dengan motivasi menggunakan skincare pada mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Koefisien korelasi diketahui  sebesar r=0,143 (p<0,05). 

Hal ini berarti dapat diketahui bahwa ada hubungan antara citra wajah dengan 

motivasi dalam menggunakan skincare pada mahasiswa. Semakin baik citra wajah 

pada mahasiswa maka akan semakin termotivasi untuk menggunakan skincare. 

Besarnya sumbangan citra wajah untuk motivasi menggunakan skincare  sebesar  

2,1%.  

Berdasarkan  kesimpulan  yang  sudah  dikemukakan  sebelumnya, dapat 

disampaikan beberapa saran diantaranya: Bagi mahasiswa pengguna skincare di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mahasiswa yang memiliki citra wajah 

yang rendah diharapkan untuk lebih  mampu  mengenal  dan  menerima  

kelebihan maupun  kekurangan  yang  dimilikinya. Menggunakan skincare 
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merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan citra wajah apabila dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan.  

Bagi peneliti selanjutnya yang  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  

topik  yang  sama disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian lebih 

lanjut sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  penelitian.  Misalnya  

dengan memperluas  populasi  atau  menambah  variabel-variabel  yang  lain  

yang belum disertakan dalam penelitian ini. 
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