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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah  

Sejak jaman dulu hingga kini, semua orang melakukan usaha agar 

mempunyai kulit wajah yang cantik, bersih, dan sehat. Kebutuhan untuk 

mempercantik diri bagi laki – laki maupun perempuan kini menjadi prioritas utama 

untuk menunjang penampilan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya 

adalah dengan menggunakan berbagai jenis kosmetik (Qemha, 2016). Kosmetik 

merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus menerus oleh laki – 

laki maupun perempuan, segala usia, dan segala kalangan (Sukristiani, 2014). 

Salah satu contoh dari pengguna kosmetik adalah penari. 

Para penari dalam perannya sebagai performer tidak lepas dari pentingnya 

penampilan, salah satunya adalah tata rias atau yang biasa disebut dengan make-

up terutama bagi penari perempuan. Tata rias menjadi hal yang sangat penting 

dalam sebuah seni pertunjukan untuk menggambarkan atau menentukan karakter 

yang ingin disampaikan di atas panggung (Harymawan dalam Astuti, 2015). 

Menurut Korichi, Pelle-De-Queral, Gazano, dan Aubert (2008) secara psikologis, 

make-up memiliki dua fungsi yaitu fungsi seduction dan fungsi camouflage. Fungsi 

seduction memiliki arti bahwa individu menganggap dirinya menarik dan 

menggunakan make-up untuk membuat lebih menarik sehingga meningkatkan 

penampilan diri. Fungsi camouflage artinya individu menggunakan make-up untuk 

menutupi kekurangan diri secara fisik dan pada umumnya merasa tidak percaya 

diri sehingga perlu menggunakan make-up untuk membuat dirinya menarik 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuwanto (2010) kepada 200 

mahasiswi yang berada pada tahap perkembangan remaja menunjukkan bahwa 
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61,7% menggunakan make-up untuk fungsi seduction; 27,6% menggunakan 

make-up untuk fungsi camouflage; dan 10,7% menggunakan make-up untuk 

fungsi camouflage-seduction. Mahasiswi yang menggunakan make-up untuk 

fungsi seduction sebanyak 35,2% menyatakan dirinya menarik dan 26,5% 

menyatakan dirinya tidak menarik. Mahasiswi yang menggunakan make-up untuk 

fungsi camouflage sebanyak 7,1% menyatakan dirinya menarik dan 20,4% 

menyatakan dirinya tidak menarik. Mahasiswi yang menggunakan make-up untuk 

fungsi camouflage-seduction sebanyak 4,6% menyatakan dirinya menarik dan 

6,1% menyatakan tidak menarik. 

Penulis melakukan wawancara kepada dua orang penari modern 

perempuan di Semarang. Responden pertama berinisial M yang berprofesi 

sebagai penari modern, belly dancer; pelatih senam, dan pelatih tari di beberapa 

sekolah. Responden kedua berinisial D yang berprofesi sebagai penari modern, 

pelatih tari di beberapa sekolah dan di salah satu agensi modelling di Semarang. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2016 pada pukul 11.00 WIB di 

pendopo Taman Budaya Raden Saleh Semarang. Dari pertanyaan yang diajukan 

peneliti, M dan D sama-sama menggunakan make-up baik pada saat perform 

maupun dalam aktivitas keseharian. Sebelum terjun menjadi penari, M dan D 

hanya menggunakan pelembab, bedak tabur, dan pelembab bibir untuk make-up 

sehari-hari. Ketika menjadi performer, M dan D secara tidak langsung dituntut 

untuk menggunakan make-up layaknya penampil di panggung. Sejak saat itu M 

dan D mulai membeli dan melengkapi peralatan make-up seperti foundation, 

bedak padat, bedak tabur, eye shadow, pensil alis, perona pipi, lipstick, eyeliner, 

mascara, dan sebagainya. Seiring waktu berjalan, lama kelamaan M dan D mulai 

mengenal make-up dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 
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M, wajahnya terlihat lebih fresh dan lebih cantik jika menggunakan make-up. Tidak 

hanya itu, M menjadi gemar mencoba berbagai macam warna lipstick untuk 

ditambahkan ke dalam koleksi make-up miliknya. Lain halnya dengan D, setelah 

mengenal make-up, dirinya kini menggunakan make-up dalam kegiatan sehari-

hari bahkan D mengatakan hampir tidak pernah pergi meninggalkan kost tanpa 

menggunakan make-up. Hal ini dikarenakan D ingin menutupi kekurangan yang 

ada pada wajahnya seperti kantung mata yang cukup lebar dan berwarna hitam, 

serta wajahnya yang pucat. D mengaku dengan menggunakan make-up membuat 

dirinya jauh lebih percaya diri.  

Penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 26 Oktober 2016 di 

Rema Dance Studio Jalan Telaga Bodas No. 6A Semarang pada pukul 18.05 WIB. 

Wawancara dilakukan kepada N seorang penari modern, yang juga mahasiswi 

sebuah universitas negeri di Semarang. N memiliki cerita yang hampir sama 

dengan D, yaitu diawali dengan menjadi penari pada tahun 2010 saat N pindah ke 

Semarang dari Pekanbaru. N mulai mengenal dan menggunakan make-up dalam 

kesehariannya setelah menjadi penari. Kini N bermake-up setiap hari untuk 

menutupi jerawat-jerawat yang ada di wajahnya sehingga dapat beraktivitas di luar 

rumah dengan lebih percaya diri.  

Para penari yang menggunakan make-up tidak hanya saat tampil namun 

juga untuk kegiatan sehari-hari secara tidak langsung tentu menjadi lebih sering 

bersentuhan dengan bahan-bahan kimia yang terdapat dalam peralatan make-up 

yang digunakan. Penggunaan kosmetik yang tidak diimbangi dengan 

pengetahuan yang memadai mengenai produk itu sendiri dan perawatannya kerap 

menimbulkan efek negatif bagi kulit wajah. Peran pengetahuan mengenai 

kosmetik menjadi penting dalam memilih kosmetik mana yang akan digunakan 
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karena saat ini banyak beredar kosmetik berbahaya di pasaran (Pasadina, 2015).  

Kondisi kesehatan kulit wajah tentu menjadi taruhannya ketika si pengguna tidak 

memperhatikan kandungan dalam komposisi alat-alat make-up yang dimiliki dan 

tidak memiliki cukup informasi tentang dampak seperti apa yang akan timbul jika 

ternyata di dalam alat-alat make-up tersebut memiliki bahan kimia yang berbahaya 

bagi kesehatan.  Penggunaan kosmetik yang diharapkan dapat menambah 

kepercayaan diri pada seseorang, ternyata memiliki dua efek yaitu efek positif dan 

efek negatif (Hayatunnufus dalam Qemha, 2016). Pengaruh positif dalam 

pemakaian kosmetik adalah kulit menjadi bersih, sehat, segar, serta terlihat lebih 

muda yang dibantu dengan pemilihan kosmetik yang tepat sesuai dengan jenis 

kulit dan cara pemakaian yang tepat. Pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan 

akibat penggunaan kosmetik adalah menimbulkan kelainan pada kulit seperti 

gatal-gatal, kemerahan, bengkak, ataupun timbul noda hitam. 

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis, M, D, dan N membeli 

make-up berdasarkan saran dan rekomendasi teman yang lebih mengerti tentang 

make-up jadi mereka bermodalkan percaya pada rekomendasi bahwa produk 

tersebut bagus. N mengatakan bahwa dirinya juga bertanya kepada SPG (Sales 

Promotion Girl) yang ada di toko, produk mana yang cocok untuk tipe kulit N yang 

berminyak dan berjerawat. Selain dua alasan pembelian kosmetik di atas, D 

mengutarakan pendapat bahwa  “Ada harga ada rupa, jadi yang mahal sudah pasti 

bagus” namun tidak memerhatikan kecocokan terhadap kulitnya. Merk yang 

biasanya dibeli oleh para penari yang telah diwawancarai oleh penulis antara lain 

Make Up For Ever, Kryolan, Naturactor, Make Over, La Tulipe, LT Pro, NYX, 

Purbasari, Silky Girl, Inez, Trisia, Ristra, Revlon, Sariayu, dan Wardah. 
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Dari hasil penertiban sepanjang tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan 

POM, berhasil ditemukan 9.071 jenis (1.424.413 kemasan) kosmetika impor 

illegal. Temuan produk ilegal tersebut terdiri dari kosmetika impor mengandung 

bahan berbahaya, tanpa izin edar/ nomor notifikasi, dan  yang dimasukkan ke 

dalam wilayah Indonesia secara ilegal (tidak melalui skema Indonesia National 

Single Window). Selain itu pada tahun 2016 di semester II, BPOM juga 

menemukan 39 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan 

didominasi oleh kosmetik dekoratif dan produk perawatan kulit (BPOM, 2016). 

Menurut Lopaciuk (dalam Zulaikha, Norkhadijah, & Praveena, 2015), 

terjadi pertumbuhan pada industri kosmetik dengan rata-rata 4,5% per tahun 

dalam dua puluh tahun terakhir. Industri kosmetik mampu menjadi industri yang 

paling stabil meskipun terjadi penurunan ekonomi karena permintaan yang terus-

menerus meningkat di seluruh dunia. Dengan keuntungan ekonomi tersebut, 

menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan untuk memproduksi produk yang 

berkualitas baik dengan biaya rendah namun juga ramah lingkungan di saat yang 

bersamaan. Meskipun demikian, terdapat bahan-bahan berbahaya dalam 

kosmetik yaitu berbagai macam bahan pengawet, wewangian, dan logam berat 

(Zulaikha dkk, 2015).  

Di antara bahan-bahan tersebut, wewangian dan pengawet adalah bahan 

kimia yang paling sering ditemukan pada produk kosmetik. Beberapa jenis 

pengawet dan wewangian merupakan racun dan dilarang untuk digunakan 

sebagai bahan kosmetik karena dapat menyebabkan berbagai macam masalah 

kulit, kanker, mutasi, toksisitas reproduksi, dan gangguan endokrin. Tidak hanya 

itu, logam berat juga ikut dimasukkan ke dalam produk kecantikan untuk berbagai 

tujuan. Pada konsentrasi rendah, beberapa elemen ini dapat menyebabkan 
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kerusakan pada organ internal tubuh. Keracunan logam menyebabkan berbagai 

jenis kanker, penyakit pernapasan, kegagalan fungsi organ, dan keterbelakangan 

intelektual (Ayenimo dalam Zulaikha dkk, 2015).  

Pengawet merupakan bahan kimia tambahan yang digunakan pada 

kosmetik yang berfungsi untuk mencegah laju pertumbuhan bakteri dan jamur 

yang menyebabkan kosmetik mudah rusak (Susanti, Ulfa, & Purnama, 2018). 

Salah satu bahan kimia pengawet yang paling umum ditemui dalam kosmetik 

termasuk di Indonesia adalah paraben (Rasyid, Muawana, & Rahmawati, 2017). 

Paraben yang tersedia secara komersial meliputi metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, butilparaben, dan benzilparaben. Di antara beberapa jenis paraben 

tersebut, metilparaben dan propilparaben merupakan yang paling sering ada 

dalam produk perawatan tubuh  (Núñez, Tadeo, García-Valcárcel, & Turiel dalam 

Rasyid dkk, 2017). 

Sampai saat ini, ada lebih dari tiga ribu jenis wewangian berbeda yang 

digunakan ke dalam kosmetik. Tidak heran jika wewangian mewakili sebagai 

kelompok alergen kosmetik paling umum kedua setelah pengawet (Hamilton & 

DeGannes, 2011). Wewangian adalah campuran bahan kimia senyawa organik 

untuk memberi aroma yang menyenangkan untuk produk kosmetik (Paulsen, 

2015). Penggunaan wewangian dalam produk perawatan pribadi diatur dalam dua 

kategori. Kategori pertama, wewangian digunakan untuk menutupi bau tak sedap 

dari bahan kimia yang ada dalam komposisi produk. Kategori kedua, wewangian 

digunakan untuk tujuan fungsional yang bertindak sebagai pembersih atau 

pelembab dalam suatu produk (Belsito dalam Paulsen, 2015).  

Menurut Bridges (dalam Okereke,Udebuani, Ezeji, Obasi, & Nnoli 2015) 

wewangian dalam produk kecantikan dapat masuk ke dalam tubuh melalui 
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penyerapan oleh kulit, paru paru, pencernaan, dan melalui hidung langsung meuju 

ke otak yang kemudian dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, iritasi mata, 

hidung, dan tenggorokan, pelupa, dan gejala lainnya. International Agency for 

Research on Cancer (dalam Okereke dkk, 2015) menyatakan bahwa pewangi 

yang tidak terdaftar memiliki sifat iritan dan dapat menyebabkan alergi, sakit 

kepala yang serius, gejala asma atau bahkan dapat memperburuk asma dan 

berkontribusi dalam perkembangan pada anak-anak. 

Menurut Nouioui (2016) bahan alami dan sintetis dapat memberi dampak 

lokal pada kulit manusia seperti iritasi, sensitif, alergi, atau photoreaction (reaksi 

cahaya). Logam berat termasuk dalam salah satu zat-zat berbahaya yang 

terkandung dalam kosmetik, terutama pada produk kosmetik berwarna. Seperti 

yang dikatakan Al-Dayel, Hefne, dan Al-Ajyan (2011), diakui bahwa logam berat 

sebagai benda asing pada kosmetik tidak dapat dihindari karena sifat mana dari 

unsur-unsur ini dan fungsinya dalam pembuatan kosmetik, misalnya bahan utama 

dari  powder eye shadow atau seperti eye shadow padat yang biasa dijual di 

pasaran adalah talc dengan pigmen dan seng atau magnesium stearat yang 

digunakan sebagai pengikat. Hal lain misalnya efek metalik berkilauan yang 

dihasilkan dari eye shadow terbuat dari serbuk tembaga, aluminium, kuningan, 

emas, dan atau perak. Menurut penelitian yang dilakukan Erasiska, Bali, dan 

Hanifah (2015), timbal (Pb), kadmium (Cd), merkuri (Hg), dan arsen (As) 

merupakan logam berat yang sering terdapat dalam kosmetik. Dari sampel krim 

pemutih wajah yang diteliti, terdapat kandungan timbal, kadmium, dan merkuri 

yang berada diatas ambang batas yang telah ditetapkan oleh BPOM No. HK 

03.1.23.08.11.07331 tahun 2011 yang kemudian dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 22 Oktober 

2016, M mengatakan bahwa setelah sering menggunakan make-up, kulitnya 

terasa seperti terlihat lebih tua dari yang semestinya, dan tidak bisa selembut 

seperti saat sebelum mengenal make-up. D mengatakan pendapat yang lain yaitu 

mulai muncul jerawat pada wajahnya, bekas jerawat yang tak kunjung hilang, dan 

komedo di area hidung. N mengatakan bahwa wajahnya menjadi berjerawat 

sangat banyak meskipun telah dibersihkan secara rajin, dan bekas jerawat yang 

tidak kunjung hilang. M, D, dan N merasa terganggu akan kondisi wajahnya saat 

ini, namun juga dilema karena jika tidak menggunakan make-up akan kekurangan 

rasa percaya diri.  

Dalam Psikologi Kesehatan, terdapat model yang disebut Health Belief 

Model yang mencoba menjelaskan perilaku seseorang melalui keyakinan-

keyakinan akan untung rugi dalam berperilaku tertentu dan keyakinan terhadap 

efek perilaku tersebut terhadap kesehatan individu (Conner dalam Rizqi, 2018). 

Health Belief Model yang merupakan sebuah model kognitif untuk menjelaskan 

perilaku pencegahan penyakit. Menurut model ini perilaku pencegahan penyakit 

dipengaruhi oleh pertimbangan untung-rugi dan perasaan terancam penyakit.  

(Smet, 1994, h. 159). Model ini menegaskan bahwa persepsi seseorang terhadap 

kerentanan dan kemujaraban pengobatan dapat memengaruhi keputusannya 

dalam berperilaku terhadap kesehatannya (Setiyaningsih, Tamtomo & Suryani, 

2016). Salah satu perilaku preventif yaitu memilih kosmetik yang cocok dengan 

jenis kulit. Menurut Hayatunnufus (dalam Sukristiani, 2014) dengan memilih 

kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit akan memberi pengaruh positif seperti 

kulit menjadi lebih bersih, sehat, segar, serta menjadi terlihat lebih muda. 

Pemilihan kosmetik yang tidak tepat dapat memberi pengaruh negatif yaitu 
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kelainan pada kulit seperti gatal-gatal, kemerahan, bengkak ataupun timbulnya 

noda-noda hitam.   

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti didapatkan bahwa terdapat pemikiran yang berbeda-beda dari setiap 

individu dalam memilih kosmetik yang digunakan. Peneliti tertarik untuk meneliti 

pertimbangan untung rugi dalam pemilihan kosmetik dan pertimbangan efek 

kosmetik terhadap kesehatan bagi para penari yang kemudian dituangkan dalam 

penelitian yang berjudul “Pemilihan Kosmetik pada Penari berdasarkan Health 

Belief Model”. 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pemilihan kosmetik berdasarkan Health Belief Model pada 

penari. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada bidang Psikologi 

Kesehatan. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi bagi  pembaca dan penari tentang pemilihan 

kosmetik berdasarkan Health Belief Model


