
 

1                    Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perawatan kulit merupakan salah satu bagian terpenting dalam rutinitas kecantikan. 

Perawatan ini tentu selalu dimulai dari dalam tubuh, karena itu ,minumlah setidaknya 

6-8 gelas air setiap harinya, melakukan pola diet seimbang dengan mengkonsumsi 

buah dan sayur-sayuran serta tidur yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan 

kulit. Namun perawatan kecantikan dari luar juga tidak boleh disepelekan. Perawatan 

kulit wajah dari luar akan membantu menyempurnakan kesehatan kulit, karena itu 

sangat penting untuk mengetahui jenis kulit wajah terlebih dahulu sebelum memulai 

perawatan wajah. Karena tiap jenis kulit memiliki masalah sendiri dan juga 

membutuhkan perawatan tersendiri. Perawatan kulit wajah yang tidak sesuai dengan 

jenisnya akan berdampak negatif untuk kulit, seperti munculnya jerawat, kulit yang 

mengelupas, perih, dan gatal. 

 

Saat ini banyak perusahaan kecantikan yang membantu para remaja untuk merawat 

kulit wajah mereka. Produk yang mereka tawarkan bervariasi mulai dari sabun muka, 

masker muka, jamu-jamuan, dan lain sebagainya. Tidak hanya produk yang 

ditawarkan untuk membersihkan muka, beberapa usaha seperti di kota Bandung 

banyak menawarkan jasa perawatan wajah seperti peeling , facial, expo hingga 

teknik laser. Dan saat ini sudah banyak sekali dokter-dokter spesialis kecantikan 

untuk perawatan wajah. Tentu saja biaya perawatan untuk wajah tersebut tidak dapat 

dikatakan murah. Para penawar usaha perawatan wajah tersebut menawarkan harga 

yang tidak murah untuk pembelian produk mereka dan jasa konsultasi ahli atau 

dokter spesialis. 

 

Banyak dari remaja yang ingin merawat kulit wajah tidak mengetahui bahwa terdapat 

berbagai macam ramuan alami yang dapat membantu mereka untuk merawat wajah 

mereka dan umumnya produk yang dipakai untuk perawatan wajah ini seringkali kita 



 

2                    Universitas Kristen Maranatha 

 

jumpai dan mudah untuk didapati dengan harga yang terjangkau. Seperti 

menggunakan wortel sebagai masker untuk merawat kulit berminyak dan masker 

alpukat yang sangat cocok untuk merawat kulit normal dan kering. Kadar lemaknya 

yang tinggi dapat melembabkan kulit dan melindungi kulit dari pengaruh sinar 

matahari. 

 

Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin memberikan pengetahuan kepada para 

remaja mengenai berbagai macam ramuan tradisional yang dapat digunakan untuk 

merawat wajah sesuai dengan jenis kulitnya yang divisualisasikan melalui media 

book design. Dengan demikian tugas akhir ini diberi judul “Cantik Alami dengan 

Herbal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Ruang Lingkup 

 

Perawatan wajah secara alami dapat dijadikan suatu alternatif bagi para remaja yang 

memerlukan perawatan wajah dengan biaya yang relatif murah dan terjangkau bagi 

seluruh kalangan masyarakat. Hasil dari perawatan wajah tradisional ini tidak kalah 

dengan pengobatan modern yang memerlukan biaya yang mahal. 

 

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengidentifikasikan 

beberapa permasalahan yang muncul, di antaranya : 

1. Bagaimanakah menarik minat para remaja untuk menggunakan perawatan 

wajah secara alami? 

2. Bagaimanakah mendesain sebuah media visual untuk mengetahui jenis kulit 

wajah? 

3. Bagaimanakah mendesain sebuah media visual berupa buku yang 

merupakan salah satu cara untuk mengenalkan pemakaian dan fungsi 

ramuan tradisional untuk merawat kulit wajah sesuai dengan jenisnya? 

 

 

Menyadari akan luasnya subjek yang akan diteliti maka penulis membatasi 

perancangannya hanya untuk kalangan remaja putri dengan usia 14 – 25 tahun. Hal 



 

3                    Universitas Kristen Maranatha 

 

ini didasarkan karena para remaja pada usia tersebut jarang mengetahui atau tidak 

mengenali kulit wajah mereka. Sehingga mereka seringkali melakukan kesalahan 

dalam merawat kulit wajah mereka.  

 

1.3 Tujuan Perancangan 

 

Dengan mengetahui permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, penulis 

mencoba untuk menjelaskan, menggali, dan mencari tahu lebih dalam mengenai 

seberapa besar peranan ramuan tradisional untuk merawat kulit wajah 

Selain itu pula penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengenalkan melalui media visual agar para remaja tertarik untuk 

melakukan perawatan kulit wajah secara alami. 

2. Membuat sebuah desain buku yang merupakan salah satu cara untuk  

mengetahui jenis kulit wajah. 

3. Membuat sebuah desain buku untuk mengenalkan pemakaian dan fungsi 

ramuan tradisional untuk merawat skulit wajah seusai dengan jenisnya. 

 

1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

1. Observasi, digunakan untuk dapat melihat secara langsung dan meneliti tentang 

berbagai masalah dan gejala yang dihadapi oleh para remaja putrid yang sering 

bermasalah dengan perawatan kulit wajah karena tidak mengetahui jenis kulitnya. 

2. Wawancara, digunakan pada tahap awal penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui gejala dan permasalahan tentang kulit wajah dari berbagai sumber. 

Hasil wawancara diperoleh data tentang jenis-jenis kulit wajah dan ramuan 

tradisional yang dapat dipakai untuk merawatnya. 

3. Studi literatur dari berbagai sumber diantaranya, internet, majalah, dan tabloid 

kecantikan. 
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1.5 Skema Perancangan 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

 Banyaknya remaja yang tidak mengetahui jenis kulit wajahnya 

 Banyak remaja yang salah dalam merawat wajah 

 

Jenis Kulit Wajah 

 Normal   

 Berminyak  

 Kering 

 Kombinasi 

 

Kurang terintegrasinya media 

informasi tentang cara perawatan 

wajah  secara alami yang menarik 

 

Kurang nya pengenalan akan 

alternative alami terhadap perawatan 

kulit wajah 

 

Analisa 

Melakukan perancangan dan pemilihan media informasi mengenai 

perawtan wajah secara alami dengan cara yang efisien, menarik 

dan dapat diterima oleh saasaran dan masyarakat sekarang ini. 

Untuk mendapatkan data tentang jenis kulit dan perawatannya 

Wawancara 

 

Observasi 

 

Studi literatur 

 

Kuisioner 

 

Melakukan sebuah perancangan media yang 

menarik dan efisien 

 

Buku, literature terpercaya yang dapat 

menyampaikan pesan dan informasi dengan jelas 

 

Memberitahukan jenis kulit wajah serta mengenalkan 

bahan-bahan alami untuk merawatnya dengan media 

book design melalui komunikasi persuasive dan 

edukatif dengan teknik ilustrasi 

 

Kelebihan book design 

 Merupakan bentuk nyata yang mudah dibawa dan 

dapat diakses sepanjang waktu 

 Tidak mudah tercecer,praktis dan terpercaya 

 

 


