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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perawatan Tubuh 

Perawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam mempertahankan 

atau mengembalikan sesuatu pada kondisi yang baik. Darwati (2013), 

menjelaskan perawatan terdiri atas dua bagian yaitu: Perawatan dari dalam dan 

perawatan dari luar. Perawatan kulit dari dalam adalah merawat kulit dengan 

mengkonsumsi bahan makanan yang dapat menyehatkan kulit, sedangkan 

perawatan kulit dari luar adalah perawatan yang dilakukan secara langsung pada 

kulit agar terlihat cantik, cerah, dan sehat. 

Menurut Hayatunnufus (2009), perawatan berarti proses, cara perbuatan 

merawat, sedangkan kulit adalah pembalut paling luar tubuh manusia, jadi 

perawatan kulit adalah melakukan tindakan perawatan dari luar tubuh baik 

dilakukan setiap hari maupun dilakukan dalam jangka waktu tertentu (satu atau 

dua kali seminggu atau sekali sebulan). Hal senada juga dijelaskan Santoso 

(2008), bahwa perawatan tubuh sangat penting diperhatikan dengan melakukan 

secara kontiniu, agar kondisi kulit selalu dalam keadaan sehat dan segar. 

2.2 Lulur 

2.2.1 Pengertian Lulur 

Lulur adalah jenis kosmetik tradisional yang dibuat dari bahan-bahan buah-

buahan dan remah-rempah yang sangat bermanfaat untuk menjaga kecantikan dan 

kehalusan kulit. Manfaat yang diperoleh dari pemakaian lulur adalah badan 
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menjadi segar, kulit kencang, bersih, halus dan berseri-seri. Menurut Surtiningsih 

(2005), menjelaskan luluran merupakan metode kecantikan terlama dan terbukti 

untuk merawat tubuh kita. tidak hanya baik untuk kulit, bila rajin melulur kulit 

kita akan awet muda dan tidak bau badan.  

Lulur sebagai bahan pembersih tidak hanya akan membersihkan kulit saja 

akan tetapi dengan tambahan ramuan alami akan menjadikan kulit anda lebih 

halus, lembut, dan bercahaya. Menurut Wasitaatmaja (1997), menjelaskan bahan-

bahan lulur dibuat dengan memanfaatkan beberapa jenis tanaman yang berkhasiat 

dan telah lama terbukti digunakan orang-orang tua jaman dahulu untuk 

perawartan kulit seperti kunyit, kencur yang mampu membersihkan dan 

menjadikan kulit sehat dan berseri. Sedangkan Menurut Wirakusuma (1994), 

pemakaian lulur secara teratur dapat mencegah keriput, kulit menjadi kencang, 

lebih harum dan lebih bersih,Lulur itu dimaksudkan untuk mempercepat lepasnya 

kulit mati dengan terlepasnya kulit mati yang kusam, setelah memakai lulur kulit 

akan terlihat lebih cerah. 

Lulur tradisional merupakan lulur dengan bahan dasar alami. Menurut 

Darwati (2003), lulur tradisional adalah ekstrak bahan alami dari tanaman yang 

dibuat dalam bentuk scrub yang digunakan untuk kecantikan dioleskan dan 

digosok perlahan-lahan keseluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran-

kotoran serta mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat 

bersih dan halus, namun karena tingginya permintaan pasar membuat para 

produsen lulur terus melakukan inovasi baru untuk membuat lulur menjadi sebuah 

produk yang multi fungsi, selain fungsi utamanya. Dengan berbagai inovasi lulur 
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tidak hanya mampu menghaluskan kulit saja, tapi juga dapat membuat kulit 

terlihat lebih cerah. 

2.2.2 Manfaat Lulur 

Lu1lur memiliki beraneka ragam manfaat semua itu tergantung dari bahan 

dasar yang dimiliki lulur tersebut. Lulur berbeda dengan scrub dapat dilihat dari 

tekstur lulur yang berupa butiran halus dan mudah mengering. Menurut Fauzi 

(2012), lulur mempunyai manfaat untuk Mencerahkan kulit tubuh manfaat dari 

lulur salah satunya adalah mengangkat sel kulit mati.sel-sel kulit yang mati dapat 

menyebabkan pigmentasi serta kekusaman kulit. Kulit akan terlihat lebih cerah 

dan bercahaya jika anda rutin luluran minimal dua minggu sekali.  

 menurut Hernani (2005), fungsi lulur untuk mengencangkan kulit lulur 

juga memiliki manfaat untuk mengencangkan kulit.kandungan protein dan 

kolagen alami dalam bahan-bahan lulur dapat meningkatkan elastisitas dan 

melindungi kulit dari pengaruh buruk radiasi di luar. Kebanyakan wanita yang 

rutin melakukan perawatan luluran akan tampak lebih segar dan awet muda dan 

Menghilangkan penyakit kulit bahan-bahan lulur yang didominasi oleh rempah-

rempah memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. 

Luluran merupakan salah satu alternatif selain obat kimia untuk terapi 

penyembuhan, biasanya lulur seperti ini mengandung jenis bahan seperti daun 

sirih dan kunyit. 

Menurut Soewito (2005), manfaat dari lulur untuk menghilangkan bau 

badan dapat mengatasi bau badan dengan membalurkan lulur di daerah sekitar 

ketiak dan payudara dan Menenangkan syaraf dan pikiran lulur dapat meresap ke 
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dalam kulit dan memberikan sensasi pijatan ringan bagi badan yang pegal-pegal. 

Selain itu aroma rempah dapat menenangkan pikiran anda yang sedang kalut dan 

lelah. Pilih lulur yang mengandung bunga-bungaan atau rempah yang 

mengeluarkan zat aroma terapi untuk relaksasi. 

2.2.3 Jenis-jenis Lulur 

Lulur dibagi menjadi dua yaitu lulur tradisional dan lulur modern. 

Menurut Fauzi (2012), lulur tradisional terbuat dari rempah rempah dan tepung 

yang teksturnya kasar yang digunakan untuk cara dioleskan dan digosok perlahan-

lahan keseluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran serta mengangkat 

sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus. Sedangkan 

menurut Dian (2006), menjelaskan bahwa lulur modern terbuat dari butiran scrub 

yang dilengkapi lotion yang rata rata terbuat dari susu, lulur modern 

menggunakan campuran bahan alami yang berupa ekstrak agar lulur lebih tahan 

lama dan penggunaannya dirancang lebih praktis sehingga mudah dalam 

pengunaannya. 

Lulur tradisional merupakan lulur dari bahan alami yang berbahan dasar 

tanaman-tanaman dan buah-buahan. Menurut Amirudin (2010),  lulur tradisional 

adalah ekstrak bahan alami dari tanaman yang dibuat dalam bentuk scrub yang 

digunakan untuk kecantikan dioleskan dan digosok perlahan-lahan keseluruh 

tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran-kotoran serta mengangkat sel-sel 

kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus. Namun karena 

tingginya permintaan pasar membuat para produsen lulur terus melakukan inovasi 

baru untuk membuat lulur menjadi sebuah produk yang multi fungsi, selain fungsi 
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utamanya. Dengan berbagai inovasi lulur tidak hanya mampu menghaluskan kulit 

saja, tapi juga dapat membuat kulit terlihat lebih cerah alami. 

Banyak lulur tradisional yang terbuat dari rempah-rempah dan buahy-

buahan. Menurut Minto (2008), ada banyak sekali Jenis-jenis lulur tradisional dan 

manfaatnya diantaranya sebagai berikut : Lulur terbuat dari bahan-bahan alami 

bisa ekstrak rempah, daun-daunan, bunga, susu, coklat, coffee, juga buah-buahan. 

Ada bermacam jenis lulur yang mengandung berbagai macam zat-zat alami di 

dalamnya. Setiap bahan dan zat-zat tersebut akan memberikan manfaat yang 

bermacam-macam bagi kulit. 

Lulur modern merupakan lulur yang dibuat dengan campuran bahan kimia. 

Menurut Indri (2009), lulur modern terbuat dari butiran scrub yang dilengkapi 

lotion yang rata-rata terbuat dari susu. Lulur modern menggunakan campuran 

bahan alami yang berupa ekstrak agar lulur lebih tahan lama dan penggunaannya 

dirancang lebih praktis sehingga mudah dalam penggunaannya. Riska (2011) 

menjelaskan, lulur modern diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern. 

2.2.4 Kualitas Lulur 

kualitas lulur merupakan taraf baik buruknya suatu produk yang dapat diuji 

dengan uji organoleptik dan uji pH. Menurut Septiana (2017), uji sifat fisik lulur 

dapat menggunakan uji organoleptik yang meliputi bentuk, warna, dan bau, serta 

uji pH. pengaruh perbandingan ampas kedelai dan ampas kopi terhadap sifat 

organoleptik (aroma, tekstur, kekentalan) dan kesukaan panelis) pada lulur 

tradisional (Sri. 2013). Menurut BPOM RI (2007) dalam memilih produk 

kosmetik, terutama kosmetik pemutih, perlu adanya sikap hati-hati dan teliti, agar 
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tidak terjadi kesalahan yang fatal. Apabila kosmetik yang sekarang banyak 

beredar di pasaran, terkadang tidak mencantumkan informasi yang cukup. 

Sedangkan kosmetik tersebut banyak diminati oleh masyarakat pada kalangan 

menengah ke bawah karena harganya yang murah dan khasiatnya cepat.  

 

2.3 Macam-macam Lulur 

Banyak sekali jenis-jenis lulur tradisional dan manfaatnya diantaranya 

terbuat dari bahan alami. Menurut Ridwan (2013), lulur tradisional terbuat dari 

bahan-bahan alami bisa ekstrak rempah, daun-daunan, bunga, susu, coklat, coffee, 

juga buah-buahan. Ada bermacam jenis lulur yang mengandung berbagai macam 

zat-zat alami di dalamnya. Setiap bahan dan zat-zat tersebut akan memberikan 

manfaat yang bermacam-maca1m bagi kulit (Siti, 2011).  

1. Lulur Coklat  

Lulur yang terbuat dari coklat yang mengandung antioksidan yaitu Flafonol 

sehingga menjadikan kulit cantik dan sehat, kandungan katekinnya bisa membuat 

kulit bersih dan bercahaya, kandungan antioksidan yang tinggi menjadikan kulit 

lembab, halus dan tidak terlalu sensitive terhadap sinar matahari, menghilangkan 

bau badan, memberikan makanan atau nutrisi pada kulit, dan mengangkat sel-sel 

kulit mati dan dapat juga memperbaiki sel-sel yang rusak. 

2. Lulur Kopi  

Lulur yang berbahan dasar kopi yang berguna untuk mengangkat sel-sel 

kulit mati sehingga memperbaiki sel-sel rusak, menetralkan kulit yang teriritasi 

sekaligus memberi nutrisi pada kulit, menghilangkan bau badan, merevitalisasikan 

sel-sel kulit baru dan menjaga kelembaban kulit, menghilangkan bekas jerawat, 
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flek dan noda yang membandel, sebagai astringent karena kandungan PH nya 

yang sama dengan kulit yaitu 4,5 sehingga mampu menghilangkan jerawat 

ataupun noda di kulit, dan memberikan proteksi pada kulit terhadap sinar matahari 

dan ultraviolet yang membuat kulit kering dan menghindari penuaan kulit secara 

dini. 

3. Lulur Melati  

Mengandung sari bunga melati dan herbal lainnya sebagai penangkal sinar 

matahari terutama radikal bebas, mendinginkan kulit, menghaluskan dan 

melembutkan kulit, dapat mengangkat sel-sel mati, dan menghaluskan badan 

dengan aroma melati. 

4. Lulur Kemuning  

Lulur yang berbahan dasar kemuning yang mengandung ekstrak 

kemuning, rempah dan herbal sebagai penangkal radikal bebas, mendinginkan 

kulit serta membuat kulit menjadi lebih halus dan cantik, dapat mengangkat sel-

sel mati kulit mati, membunuh bakteri, mengurangi bau badan yang tak sedap 

pada tubuh, dan mengharumkan tubuh. 

5. Lulur green tea  

Lulur yang terbuat dari teh hijau yang mengandung sari green tea dan 

herbal lainnya sebagai penangkal radikal bebas, mendinginkan kulit, menjadikan 

kulit lebih halus dan cantik, dan menghaluskan badan dan menyegarkan kulit 

sehingga kulit tidak kusam atau kering 

6. Lulur Susu  



18 
 

Lulur yang terbuat dari susu yang memiliki kandungan vitamin A yang 

terkandung memberi nutrisi pada kulit, asam bethidroksi berperan sebagai 

pelembab alami kulit, pelembab ini akan mengangkat dan membuang sel-sel kulit 

yang mati, melembutkan dan menghaluskan kulit sehingga kulit akan nampak 

halus dan bercahaya dan asam laktat yang terkandung di dalamnya dapat 

membantu membersihkan dan melembutkan kulit serta merangsang proses 

pembentukan kembali sel-sel kulit. 

7. Lulur Coconut  

Lulur yang berbahan dasar coconut atau kelapa muda ini sangat cocok 

untuk mencegah keriput dan penuaan dini pada kulit. Lulur coconut ini juga dapat 

melembabkan kulit sehingga terhindar dari kekeringan, mengangkat kulit mati, 

kotoran dan debu, menghilangkan bau badan, memberi nutrisi pada kulit, 

memperbaiki sirkulasi O2 dan peredaran darah tepi, memutihkan kulit, menjaga 

kelembaban kulit, mencegah ku1lit keriput, menghilangkan selulit, mengandung 

zat antioxidant, menghilangkan bekas jerawat, flek-flek, mencegah kanker kulit, 

sangat sesuai dengan kulit kering akibat AC, membuat warna kulit merata dan 

bercahaya. 

8. Lulur Cendana  

Lulur yang berbahan dasar cendana, yang sangat cocok Sebagai penangkal 

radikal bebas, mendinginkan kulit serta membuat kulit menjadi lebih halus dan 

lembut dan dapat mengangkat sel kulit mati, menghaluskan badan dengan aroma 

cendana. 
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9. Lulur Bengkoang  

Bengkoang memiliki zat pembersih yang sempurna. Manfaat dari lulur 

jenis ini diantaranya untuk mengangkat sel kulit mati, melenyapkan bau badan, 

memberi nutrisi pada kulit, memperbaiki peredaran darah, mencerahkan kulit 

kusam dan menjaga kelembaban kulit agar tidak cepat keriput. 

10. Lulur Alpukat 

Avocado atau buah alpukat kaya akan vitamin E, dan mengandung omega 

3 sehingga dapat menjadi antioksidan yang baik, mencegah penuaan dini, dan 

sebagai pelembab kulit alami. Buah alpukat juga bersifat anti inflamasi sehingga 

dapat men1dinginkan kulit. Cocok untuk kulit kering atau yang sering berada di 

dalam ruangan berpendingin ruangan (AC). 

 

2.4 Lulur Beras 

 Lulur beras merupakan lulur yang terbuat dari beras yang berguna untuk 

mencerahkan kulit. Menurut Amirudin (2003), lulur beras merupakan bentuk 

sediaan cair maupun setengah padat yang berupa emulsi kental dari bahan 

beras,mudah dicuci dengan air dan ditujukan untuk mengangkat kotoran dan sel 

kulit mati yang tidak terbersihkan oleh sabun dan memberikan kelembaban serta 

mengembalikan kelembutan kulit. Absorbsi lulur ke dalam kulit selain melalui 

saluran epidermis, juga melalui saluran-saluran di dalam kulit, seperti kelenjar 

rambut dan keringat. Untuk mendapatkan efek maksimal umumnya lulur 

digunakan dikulit selama 30 menit, agar efek dari lulur dapat meresap baik dalam 

kulit. 
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Beras memiliki bahan aktif yang berguna untuk meremajakan kulit. 

Menurut Santoso (2008), struktur kimia beras yang memiliki struktur smiliar ke 

ceramide mampu memberi kontribusi pada proses regenerasi sel baru dan 

pertum1buhan. Beras juga memberikan efek kelembaban dan air yang signifikan. 

Selain itu juga membantu meningkatkan produksi kolagen yang meningkatkan 

elastisitas kulit dan membuat kulit cerah dan memberikan tampak lebih muda. 

Selain disantap, beras ini juga sangat bermanfaat jika digunakan langsung pada 

kulit. Apalagi, dengan strukturnya yang kasar, beras sangat cocok sebagai lulur 

maupun1 scrub untuk tubuh yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati.  

Kandungan selenium pada beras melupakan elemen yang esensial dari 

enzim glutation peroksidase. Enzim glutation peroksida berperan sebagai 

katalisator atau bahan yang dapat mempercepat terjadinya proses pemecahan 

peroksidase sehingga dapat mencegah terjadinya proses penuaan dini, selain itu 

efek tepu1ng beras pada kulit juga dapat membantu pengelupasan sel kulit mati 

dan menggantinya dengan lapisan kulit baru yang lebih muda dan sehat (Dian, 

2006). 

Lulur beras berfungsi buntuk mengangkat sel sel kulit mati. Menurut Ide 

(2010), beras putih memiliki perikarp, aleuron, dan endosperm yang berwarna 

merah-biru-ungu pekat, warna tersebut menunujukkan adanya kandungan 

antosianin. Antosianin merupakan senyawa berwarna yang bertanggung jawab 

untuk kebanyakan warna merah, biru, dan ungu pada buah, sayur, dan tanaman. 

senyawa ini termasuk dalam golongan flovonoid (Yuswati, 1996).  
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2.5 Lemon 

2.5.1  Tanaman Lemon 

Jeruk atau limau adalah semua tumbuhan berbunga anggota marga Citrus dari 

suku Rutaceae (suku jeruk-jerukan). Anggota dari marga Citrus berbentuk pohon 

dengan buah yang berdaging dengan rasa asam yang segar, meskipun banyak di 

antaranya yang memiliki rasa manis. Rasa asam berasal dari kandungan asam 

sitrat yang 1memang terkandung pada semua anggotanya (Astarini, 2010). Jeruk 

sitrun asli atau lemon (Citrus medical var lemon) berbentuk bulat telur dan 

mempunyai puting pada ujungnya, Indonesia lebih dikenal dengan sebutan lemon 

susu daripada jeruk sitrun. (Karyasari, 2002). 

Jeruk Citrus (dari bahasa Belanda, citroen), atau lemon adalah sejenis jeruk 

yang buahny1a biasa dipakai sebagai penyedap dan penyegar dalam banyak seni 

boga dunia. Menurut Arintawati (1992), pohon jeruk sitrun berukuran sedang 

(dapat mencapai 6 m) tumbuh di daerah beriklim tropis dan sub-tropis serta tidak 

tahan akan cuaca dingin. Sitrun dibudidayakan di Spanyol, Portugal, Argentina, 

Brasil, Amerika Serikat dan negaranegara lainnya di sekitar Laut Tengah. 

Tumbuhan ini cocok untuk daerah beriklim kering dengan musim dingin yang 

relatif hangat. Suhu ideal untuk sitrun agar dapat tumbuh dengan baik adalah 

antara 15-30 °1C (60-85°F). Jeruk lemon dapat tumbuh baik di dataran rendah 

hingga ketinggi1an 800 meter di atas permukaan. Menurut (Arintawati, 1992) 

Morfologi buah lemon Struktur morfologi buah lemon adalah sebagai berikut : 
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1. Daun daunnya berwarna hijau dengan tepi rata, tunggal, berseling, 

lonjong, ujung dan pangkal meruncing, panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, 

tangkai silindris, permukaan biasanya licin dan agak berminyak. 

2. Batang atau ranting berduri panjang tetapi tidak rapat, tegak, bulat, 

percabangan simpodial, berduri, hijau. rantingnya tidak berduri dan 

tangkai daunnya selebar 1-1,5 mm. 

3. Akar jenis akar dari tanaman jeruk lemon adalah akar tunggang atau akar 

primer dimana akar jenis ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil seperti 

tanaman jeruk lemon. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan 

makanan. 

4. Bunga majemuk, di ujung batang dan di ketiak daun, tangkai segitiga, 

panjang 1-1,5 cm, hijau, kelopak bentuk bintang, hijau, benang sari 

panjang ± 11,5 cm, kepala sari bentuk ginjal, kuning, tangkai putik 

silindris, panjang ± 1 cm, kepala putik bulat, kuning, mahkota lima helai, 

bentuk bintang, putih kekuningan. 

5. Buah lemon berkulit kasar, berwama kuning orange, bentuknya buni agak 

bulat dengan panjang 5-8 cm, tebal kulitnya 0,5-0,7 cm dan dasarnya agak 

menonjol. Lemon yang baik berwarna kuning tua, padat dan berdaging 

tebal dengan permukaan kulit mengkilap dan rata. Warna akan berubah 

lebih pucat ketika matang. Sari buah lemon terdiri dari 5% asam sitrat, 

yang memberikan rasa khas lemon dan pH-nya sekitar 2-3. Buah lemon 

mempunyai rasa khas, yaitu rasa asam kuat khas sitrus yang berasal dari 

air pada kulit lemon itu sendiri. Terasa lebih segar karena terdapat 
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campuran rasa asam mint. Lemon juga lebih menarik karena bentuk yang 

unik dengan warna yang cerah. Kulitnya dapat dibuat bahan kue, jelly, 

asam sitrun, pectin dan minyak jeruk. Jeruk lemon ini dapat dibuat obal-

obatan, karena mengandung kadar vitamin C cukup tinggi. Obat-obatan 

yang berasal dari jeruk lemon dapat digunakan untuk mencegah 

pendarah1an pada pembuluh darah dan menyegarkan rambut, karena 

mengandung vitamin A. 

6. Biji berbentuk bulat telur, berkerut, putih dan bijinya banyak (rata-rata 10-

15). 

Buah lemon sering sekali digunakan untuk perawatan kulit dan wajah, 

kandungan vitamin C dan anktioksidan tertinggi pada buah lemon terletak di 

kulitnya. Vitamin C dan antioksidan pada kulit lemon baik untuk peremajaan 

kulit, menangkal radikal bebas, menghilangkan flek hitam di kulit, dan mengatasi 

minyak berlebih pada kulit. Penggunaan kulit buah lemon sangat cocok unuk 

semua jenis kulit sehingga tidak perlu khawatir terjadi iritasi ataupun alergi (Dian, 

2006). 

2.5.2 Kandungan Tanaman Lemon 

Buah lemon merupakan buah yang mengandung senyawa kimia yang 

bermanfaat bagi manusia. Menurut Rahmat (2004), buah yang umumnya 

berwarna kuning segar ini juga mengandung senyawa fitokimia seperti polifenol, 

terpenes, naringin, naringenin, hesperidin, diosmin, eriositrin, dan d-

limonene.Selainitu, Anda juga dapat menemukan vitamin dan mineral penting lain 

seperti vitamin B6, potasium, zatbesi, magnesium, kalsium, dan serat pangan. 
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Kandungan dalam kulit jeruk lainnya adalah senyawa limonen. Senyawa limonen 

sebenarnya merupakan turunan dari minyak atsiri. Limonen ternyata bisa menjadi 

bahan untuk membuat material kemasan yang ramah lingkungan (biodegradable) 

untuk menggantikan Styrofoam (Khadijah, 2012). 

Kulit lemon dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu flavedo (kulit 

bagian luar yang berbatasan dengan epidermis) dan albedo (kulit bagian dalam 

yang berupa jaringan busa). Epidermis merupakan bagian luar yang melindungi 

buah terdiri dari lapisan lilin, matriks kutin, dinding sel primer dan sel epidermal. 

Flavedo sebagai lapisan kedua ditandai dengan adanya warna hijau, kuning, 

oranye, kele1njar minyak dan tidak terdapat ikatan pembuluh. Pigmen yang 

terdapat pada flavedo adalah kloroplas dan karotenoid. Kloroplas akan 

terdegradasi sehingga buah yang tadinya hijau sebelum matang menjadiberwarna 

oranye. Kelenjar minyak merupakan sumber dan tempat berakumulasinya minyak 

atsiri. (Albrigo dan Carter, 1977). 

Kulit jeruk lemon memiliki manfaat untuk memberi aroma pada berbagai 

makanan, minuman dan kecantikan.  Menurut Hume (1957), Kulit Saat ini inovasi 

yang dikembangkan para peneliti adalah memanfaatkan limbah kulit jeruk yang 

kurang didayagunakan yang biasanya hanya dibuat untuk mainan anak, manisan, 

atau langsung dibuang sehingga kurang bermanfaat dan kurang mempunyai nilai 

jual. Kulit jeruk yang mengandung limonene akan diolah menjadi polimer plastik 

organik sebagai bahan dasar kemasan produk yang aman dan mudah terurai. Kulit 

jeruk lemon mengandung komponen volatil yang memiliki aroma khas lemon. 

Flavor dalam kulit jeruk lemon dapat memberikan nilai tambah khusus pada 

http://tentangjeruk.blogspot.com/2012/06/7-manfaat-kulit-jeruk-bagi-kesehatan.html
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mak1anan dan minuman. Kulit jeruk lemon yang berkadar air tinggi sangat mudah 

terserang mikroorganisme. Hal ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan 

merusak komponen penyusun kulit jeruk lemon. Untuk dapat dimanfaatkan lebih 

lanjut kulit jeruk lemon perlu dikurangi kadar airnya (Eden, 1976).  

Tabel 1. Kandungan kimia rata-rata dalam 100 gram sari buah lemon 

Karbohidrat 9,3 gram 

Asam Lemak omega-3 total 26 mg 

Asam Lemak omega1 6 total 63 mg 

Protein 1,1 gram 

Vit A 22 IU 

Vit C 53 mg 

Vit E / tokoferol 0,2 mg 

Kolin 5,1 mg 

Ca 26 mg 

Mg 8,0 mg 

P 16,0 mg 

K1 138 mg 

Air 89,0 gram 

Asam Sitrat 48,6 gram 

Sumber : Nizhar (2012). 

2.6 Vitamin C 

2.6.1 Mekanisme Kerja Vitamin C sebagai Pencerah Kulit 

Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan 

dalam jumlah yang sedikit, dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk fungsi 

metabolisme yang normal. Vitamin dapat larut di dalam air dan lemak. Vitamin 

yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K, dan yang larut dalam air 

adalah vitamin B dan C (Dorland, 2006). Vitamin C merupakan suatu donor 

elektron 1dan agen pereduksi. Disebut anti oksidan, karena dengan mendonorkan 

elektronny1a, vitamin ini mencegah senyawa-senyawa lain agar tidak teroksidasi. 

Walaupun d1emikian, vitamin C sendiri akan teroksidasi dalam proses 
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antioksidan tersebut, sehingga menghasilkan asam dehidroaskorbat (Padayatty, 

2003). 

Menurut Nina (2004), setelah terbentuk radikal askorbil (suatu senyawa 

dengan elektron tidak berpasangan, serta asam dehidroaskorbat dapat tereduksi 

kembali menjadi asam askorbat dengan bantuan enzim 4-hidroksifenilpiruvat 

dioksigenase. Tetapi di dalam tubuh manusia, reduksinya hanya terjadi secara 

parsial, sehingga asam askorbat yang terlah teroksidasi tidak seluruhnya kembali. 

Vitamin C dapat dioksidasi oleh senyawa-senyawa lain yang berpotensi pada 

penyakit. Menurut Dika (2016), menjelaskan Jenis-jenis senyawa yang menerima 

elektron dan direduksi oleh vitamin C, dapat dibagi dalam beberapa kelas, antara 

lain:  Senyawa dengan elektron (radikal) yang tidak berpasangan, contohnya 

radikal-radikal oksigen (superoksida, radikal hidroksil, radikal peroksil, radikal 

sulfur, dan radikal nitrogen-oksigen).  Senyawa-senyawa yang reaktif tetapi tidak 

radikal, misalnya asam, hipoklorit, nitrosamin, asam nitrat, dan ozon.  Senyawa-

senyawa yang dibentuk melalui reaksi senyawa pada kelas, pertama atau kelas 

kedua dengan vitamin C.  Reaksi transisi yang diperantarai logam (misalnya 

ferrum atau cuprum). 

Vitamin C dapat menjadi antioksidan untuk lipid, protein, dan DNA, 

dengan cara : (1) Untuk lipid, misalnya Low-Density Lipoprotein (LDL), akan 

beraksi dengan oksigen sehingga menjadi lipid peroksida. Reaksi berikutnya akan 

menghasilkan lipid hidroperoksida, yang akan menghasilkan proses radikal bebas. 

Asam askorbat akan bereaksi dengan oksigen sehingga tidak terjadi interaksi 

antara lipid dan oksigen, dan akan mencegah terjadinya pembentukan lipid 
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hidroperoksida. (2) Untuk protein, vitamin C mencegah reaksi oksigen dan asam 

amino pembentuk peptide, atau reaksi oksigen dan peptida pembentuk protein. (3) 

Untuk DNA, reaksi DNA dengan oksigen akan menyebabkan kerusakan pada 

DNA yang akhirnya menyebabkan mutasi (Riski, 2001). 

Jika asam dehidroaskorbat tidak tereduksi kembali menjadi asam askorbat, 

maka asam dehidroaskorbat akan dihidrolisis menjadi asam 2, 3- diketoglukonat. 

Senyawa tersebut terbentuk melalui rupture ireversibel dari cincin lakton yang 

merupakan bagian dari asam askorbat, radikal askorbil, dan asam dehidroaskorbat. 

Asam 2, 3-diketoglukonat akan dimetabolisme menjadi xilosa, xilonat, liksonat, 

dan oksalat (Sharma, 2007). Kerusakan karena oksidan akan menyebabkan 

penyakit seperti aterosklerosis dan diabetes melitus tipe 2. Dan kemungkinan juga 

memiliki peranan dalam terjadinya diabetes komplikata, gagal ginjal kronik, 

penyakit-penyakit degenerasi neuron, arthritis rheumatoid, dan pancreatitis 

(Hartanto, 2002). 

2.7 Temu Giring 

2.7.1 Klasifikasi Tanaman Temu Giring 

Temu giring (Curcuma heyneana) termasuk dalam family Zingeberaceae. 

Tumbuhan ini memiliki nama local yaitu temu reng (Backer dan Van 

Brunk,1968). Tanaman temu giring memiliki klasifikasi sebagai berikut (Backer 

dan Van Brunk,1968). : 

Kingdom : plantae 

Divisi  : Angiospermae 

Anak divisi :Monocotyledoneae 
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Kelas  : Zingiberales 

Bangsa  : Zingiberaceae 

Suku  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies : Curcuma heynuana Val. 

2.7.2 Tanaman Temu Giring 

Temu giring (Curcuma heyneana) disebut juga temu reng. Tanaman ini 

merupakan semak semusim dan berbatang semu yang terdiri atas pelepah daun, 

permukaannya licin, berwarna hijau, serta berdaun tungga. Perbunganya majemuk 

dan mahkotanya berwarna kuning muda. Temu giring tumbuh liar di pekarangan 

dan lading pada tanah yang lembab dengan ketinggian sampai 900m dpl serta 

ditempat yang sedikit cahaya (Depkes RI, 2009). 

Akar rimpangnya memanjang, bagian luarnya berwarna kuning pucat, 

dalamnya keputihan, tengahnya kekuningan dan sekelilingnya berwarna kuning 

terang. Bentuk lembaran daunnya lonjong menjorong sampai loncat melanset. 

Perbunganya tumbuh pada tunas yang baru, daunnya bergagang, berwarna hijau 

pucat dengan ujung gelap. Sementara itu mahkotanya berwarna putih begitupun 

dengan bibir bunganya. Sedangkan pita median berwarna kuning tua sampai 

kuning dan stamidusnya keputihan sampai kuning (Gunawan, 1989). 

Temu giring pada umumnya mengandung minyak atsiri yang terdapat dalam 

akar rimpang adalah yang berkhasiat sebagai antimikroba (Heyne, 1987). 

Rimpang temu giring digunakan oleh masyarakat sebagai obat cacing dan gatal-

gatal pada kulit. Rimpang temu giring digunakan sebagai bahan kosmetik. Temu 
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giring digunakan sebagai zat tambahan untuk bedak dan mangir, dalam bidang 

pengobatan tradisional digunakan untuk obat cacing, obat kegemukan, obat 

kegemukan, obat luar untuk gatal-gatal kulit, penyakit kuning, parem dan 

pengjilang bau badan (heyne, 1987). 

 Secara tradisional rimpang temu giring mempunyai beberapa khasiat antara 

lain sebagai obat luka (Ditjen POM, 1989), obat cacing, obat sakit perut, obat 

pelangsing, memperbaiki warna kulit (Mursito, 2003), obat untuk mengatasi 

perasaan tidak tenang atau cemas, jantung berdebar-debar, haid tidak teratur, obat 

rematik, menambah nafsu makan, meningkatkan stamina, menghaluskan kulit, 

obat jerawat, obat cacar air dan obat batuk (Wijayakusuma, 2006). Temu giring 

mengandung senyawa khas kurkumin yang dapat meningkatkan proliferasi sel T, 

sehingga kurkumin mempunyai prospek cukup baik untuk meningkatkan sistem 

imun (Varalakshmi dkk, 2008).   

Kandungan kimia rimpang temu giring antara lain minyak atsiri dengan 

komponen utama 8(17), 12-labdadiene-15,16-dial, tanin dan kurkuminoid yang 

terdiri dari kurkumin, desmetoksi-kurkumin dan bis-desmetoksi-kurkumin, pati, 

saponin, dan flavonoid (Ditjen POM, 1989). Kurkuminoid adalah kelompok 

senyawa fenolik yang terkandung dalam rimpang tanaman famili Zingiberaceae, 

termasuk temu giring. Kandungan utama dari kurkuminoid adalah kurkumin yang 

berwarna kuning. Kandungan kurkumin dalam rimpang temu-temuan berkisar 3 – 

4% (Joe et al., 2004; Eigner dan Schulz, 1999).  

Kurkumin tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan aseton 

(Joe et al., 2004; Chattopadhyay et al., 2004; Araujo dan Leon, 2001). Banyak 
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hasil penelitian menunjukkan bahwa kurkumin aman dan tidak toksik bila 

dikonsumsi oleh manusia. Jumlah kurkumin yang aman dikonsumsi oleh manusia 

adalah 100 mg/ hari sedangkan untuk tikus 5 g/hari (Commandeur dan 

Vermeulen, 1996).  

Kurkuminoid memberikan warna kuning pada temu-temuan dan dikenal 

sebagai zat yang bertanggung jawab terhadap adanya efek terapi dari tumbuhan 

tersebut (Aggarwal, 2006). Kurkuminoid terdiri dari kurkumin (deferuloilmetan), 

desmetoksi-kurkumin (feruloil-p-hidroksi-sinnamoiletan) dan bis-desmetoksi-

kurkumin (bis-(p-hidroksisinnamoil)-metan) (Bermawie, dkk., 2008). 

2.7.3 Kandungan Temu Giring 

Rimpang temu giring mengandung saponin dan flafonoida disamping 

minyak atsiri 5% yang berisi seskuiterpen, resin, pati, kalsium oksalat dan zat 

warna kuning (syamsuhidayat dan hutapea, 1991). Senyawa aktif minyak atsiri 

rimpang temu giring yang memiliki aktivitas sebagai anti jamur adalah 1,8-sineol 

(nurcahyo, 2003). 

 

2.8 Sumber Belajar 

2.8.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang 

yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang 

mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar 

(Degeng, 1990). Sejalan dengan pendapat tersebut, Seels (1994), menjelaskan 

bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, 
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termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran. Sumber 

belajar bukan hanya alat dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, 

tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk 

apa saja yang tersedia untuk membantu seseorang belajar. Berdasarkan uraian di 

atas Abdullah (2012), menyimpulkan sumber belajar adalah semua sumber seperti 

pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yangdimanfaatkan peserta didik 

sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapatmeningkatkan kualitas belajarnya 

2.8.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

Klasifikasi sumber belajar menurut Seels (1994) sebagai berikut: 

1. Pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, 

biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Berkaitan dengan konteks 

pembelajaran, pesan ini terkait dengan isi bidang studi dan akan dikelola dan 

direkonstruksikan kembali oleh pengajar (Seels, 1994). 

2. Bahan yang merupakan kelompok alat yang sering disebut dengan perangkat 

lunak. Bahan berfungsi menyimpan pesan sebelum disalurkan dengan 

menggunakan alat yang telah dirancang. Bahan tersebutdapat berupa teks 

tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan Iain-Iain yang dapat digunakan 

untuk belajar. 

3. Alat yang merupakan alat yang sering disebut perangkat keras. Alat juga 

merupakan benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan 

perangkat keras, berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran. Sumber 

belajar tersebut, seperti komputer, OHP, kamera, radio, televisi, film bingkai, 

tape recorder, dan VCD/DVD. 
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4. Teknik yang merupakan prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam 

penyampaian pesan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. 

5. Latar yang merupakan lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan 

adalah tempat di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses 

perubahan tingkah laku maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya 

perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, 

kolam ikan dan lain sebagainya (Butcher, 2006). 

2.8.3 Fungsi Sumber Belajar 

Fungsi dari sumber belajar menurut Morrison (2004) sebagai berikut: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran 

2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran 

4. Lebih memantapkan pembelajaran 

5. Memungkinkan belajar secara seketika 

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, terutama dengan 

adanya media massa. 

2.8.4 Pemanfaatan Hasil penelitian sebagai Sumber Belajar 

Menurut Suhardi dalam Munajah (2015) sumber belajar biologi adalah 

segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam 

rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelitian 

sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai 

berikut: 
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1. Kejelasan potensi, adalah suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta dan konsep-

konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

2. Kesesuaian dengan tujuan, adalah hasil penelitian dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum. 

3. Kejelasan sasaran dalam penelitian ini adalah objek dan subjek. 

4. Kejelasan informasi yang diungkapdalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 

aspek yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi, adalah diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian. 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan, adalahkejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar 

aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 

2.8.5 Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti “perantara” 

atau “pengantar”. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau 

informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran 

atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu 

pencapaian keberhasilan belajar. Ditegaskan oleh Danim bahwa hasil penelitian 

telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam 

proses belajar-mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. 

Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu 

penyebab lemahnya mutu belajar siswa (Mahnun, 2012). 
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2.9 Buku Saku sebagai Media Informasi 

2.9.1 Pengertian Buku Saku 

Buku saku merupakan media cetak. Buku saku adalah buku yang 

berukuran kecil yang ringan, bisa disimpan di saku dan praktis untuk dibawa 

serta dibaca kapan dan dimana saja. Buku saku dapat digunakan sebagai alat 

bantu atau referensi pelengkap yang digunakan sebagai media pada proses 

pembelajaran. Hal ini diperkuat dengan pengertian buku saku dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2005:173) yang menyebutkan bahwa buku saku 

merupakan buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku dan 

mudah dibawa kemana-mana. Buku merupakan salah satu jenis bahan ajar 

cetak, sedangkan buku saku ukurannya lebih kecil dibandingkan buku teks. 

Pada dasarnya buku saku sama saja dengan buku teks cuma berbeda dalam hal 

ukuran dan penyajiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), 

buku saku adalah buku berukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku 

dan mudah dibawa kemana-mana. Buku saku berfungsi untuk memberikan 

suatu informasi, salah satunya adalah informasi tentang mata pelajaran 

ataupun informasi tentang pengetahuan umum. 

2.9.2 Karakteristik Buku Saku 

Buku saku diartikan sebagai buku yang berukuran kecil yang dapat 

dimasukkan ke dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana (KBBI, 2005). 

Berdasarkan definisi tersebut, buku saku memiliki karakteristik yang dapat dilihat 

dari ukuran buku dan kepraktisan penggunaan. Menurut BPTP Jambi (2011), 

karakteristik buku saku dapat dibandingkan dengan booklet. Booklet adalah buku 
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berukuran kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari 30 halamann bolak 

balik, yang berisi tulisan dan gambar-gambar. Struktur isinya seperti buku (ada 

pendahuluan, isi, dan penutup), hanya saja cara penyajian isinya jauh lebih singkat 

daripada sebuah buku. Sedangkan buku saku hampir sama dengan booklet, hanya 

saja berukuran lebih kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam saku. 

Penyajian buku saku ini menggunakan banyak gambar dan warna sehingga 

memberikan tampilan yang menarik, siswa cenderung menyukai bacaan yang 

menarik dengan sedikit uraian dan banyak gambar atau warna. Menurut Ami 

(2012) dalam Mutmaenah (2014) gambar dapat meningkatkan minat baca karena 

gambar dapat membantu pembaca berimajinasi. Imajinasi dapat membantu 

seseorang meningkatkan kinerja ingatannya. Penyajian buku saku menggunakan 

banyak gambar dan warna sehingga memberikan tampilan yang menarikmakan 

membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan . 

2.9.3 Cara Penyusunan Buku Saku 

Menurut Maulana (2015), dalam membuat buku saku, perlu diperhatikan 

beberapa hal seperti untuk siapa buku saku itu ditujukkan, dan tujuan dari buku 

saku tersebut. Langkah-langkah pembuatan buku saku antara lain: 

1. Menentukan tema dan tujuan 

bagian yang paling penting dalam pembuatan buku saku yaitu menentukan 

tema dan tujuan, Tanpa adanya tema dan tujuan yang jelas, maka tidak 

mungkin akan tercipta sebuah poster yang berkualitas.  

2. Kalimat singkat, padat, menarik serta mensugesti 
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Setelah selesai membuat tema, selanjutnya yaitu membuat sebuah kalimat. 

Pembuatan kalimat tidak boleh sembarangan karena kalimat menjadi kunci 

keberhasilan dari buku saku. Susunan kata per kata harus diperhatikan, 

kalimat tidak boleh terlalu panjang namun harus menarik dan mengajak 

masyarakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan buku saku  yang di 

buat. 

3. Gambar 

Penggunaan gambar pada sebuah buku saku akan lebih membuat 

orang tertarik untuk membaca sekaligus melakukan apa yang ada pada 

buku saku tersebut. Gambar yang digunakan harus sesuai dengan tema 

dari buku saku dan berbeda dari yang lain. Penggunaan gambar bisa 

menambah minat masyarakat untuk membaca buku saku.  

Pendapat lain, menurut Suroso (2007) langkah dalam menulis buku adalah 

sebagai berikut, (1) merumuskan tujuan dan mempelajari keadaan siswa. (2) 

Memilih dan menyusun topik, sebagai rujukan arah pembahasan isi buku. (3) 

Mencari sumber referensi dari buku, jurnal dan sebagainya. (4) Membuat 

rancang rupa (book desain) untuk kemudian diprint out menjadi bundle 

hardcopy. Rancangan buku saku Menurut Ardhana (2007) mempunyai 

beberapa kelebihan seperti, (1) ekonomis, dimana biaya yang dikeluarkan 

dalam pembuatan lebih murah dibanding media audio visual.(2) mampu 

mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.(3) mampu mengatasi keterbatasan 

ruang dan waktu (4) dapat dibuat model rangkuman atau terperinci karena 

banyak mengulas tentang materi yang disampaikan. Pembuatan buku saku 
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yang ekonomis dan simpel menjadi salah satu pilihan media pembelajaran 

yang praktis. 

2.9.4 Cara Penilaian Buku Saku 

Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan mutu media buku saku. 

Mulyanto dan Leong (2009) dalam Astuti (2014) menjelaskan kriteria buku saku 

yang baik idealnya meliputi 4 hal utama, yaitu :  

1. Kesesuaian atau relevansi, artinya buku saku harus sesuai dengan kebutuhan 

belajar, rencana kegiatan belajar, program kegiatan belajar, dan karakteristik 

peserta didik.  

2. Kemudahan, artinya semua informasi melalui buku saku harus mudah 

dimengerti, dipelajari atau dipahami oleh masyarakat dan sangat operasional 

dalam penggunaannya.  

3. Kemenarikan, artinya buku saku harus mampu menarik maupun merangsang 

perhatian masyarakat, baik tampilan, pilihan warna, maupun isinya.  

4. Kemanfaatan, artinya isi buku saku harus bernilai atau berguna, mengandung 

manfaat bagi masyarakat yang membacanya serta ketidakmubaziran atau sia-sia 

apalagi merusak masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, buku teks pelajaran 

yang baik memiliki empat aspek yang dinilai yaitu kelayakan isi, kebahasaan, 

penyajian, dan kegrafikaan. Penilaian buku teks pelajaran mengacu pada 

instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran dari Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP, 2014) sebagai berikut: 

1.Kelayakan Isi.  
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Penilaian kelayakan Isi Buku Saku dilihat dari dimensi sikap spiritual dan 

sosial, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan sesuai dengan 

kurikulum 2013. 

1. Kelayakan Kebahasaan. 

Penilaian kelayakan kebahasaan Buku Saku dilihat dari Kesesuaian dengan 

perkembangan siswa, keterbacaan, kemampuan memotivasi, kelugasan, 

koherensi dan keruntutan alur pikir, kesesuaian dengan kaidah Bahasa 

Indonesia, serta penggunaan istilah dan simbol. 

2. Kelayakan Penyajian. 

Penilaian kelayakan penyajian Buku Saku dilihat dari teknik penyajian, 

pendukung materi, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. 

3. Kelayakan Kegrafikaan. 

Penilaian kelayakan kegrafikan Buku Saku dilihat dari ukuran buku, desain 

kulit buku, dan desain isi buku. 

 

2.10 Kerangka Konsep 

Perawatan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam mempertahankan 

atau mengembalikan sesuatu pada kondisi yang baik. Darwati (2013), 

menjelaskan perawatan kulit dari luar adalah perawatan yang dilakukan secara 

langsung pada kulit agar terlihat cantik, cerah, dan sehat. Perawatan dari luar bisa 

dilakukan dengan cara pemakaian lulur secara teratur. 

Lulur dibagi menjadi dua yaitu lulur tradisional dan lulur modern. 

Menurut Fauzi (2012), lulur tradisional terbuat dari rempah rempah dan tepung 
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yang teksturnya kasar yang digunakan untuk cara dioleskan dan digosok perlahan-

lahan keseluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran serta mengangkat 

sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terlihat bersih dan halus. Sedangkan 

menurut Risma (2009), menjelaskan bahwa lulur modern terbuat dari butiran 

scrub yang dilengkapi lotion yang rata rata terbuat dari susu, lulur modern 

menggunakan campuran bahan alami yang berupa ekstrak agar lulur lebih tahan 

lama dan penggunaannya dirancang lebih praktis sehingga mudah dalam 

pengunaannya. 

Lulur merupakan salah satu kosmetik tradisional yang dibuat dari buah-

buahan dan rempah rempah agar terhindar dari kulit kusam. Menurut Fika (2012), 

menjelaskan luluran merupakan metode kecantikan terlama dan terbukti untuk 

merawat tubuh kita. tidak hanya baik untuk kulit, bila rajin melulur kulit kita akan 

awet muda dan tidak bau badan. bahan untuk pembuatan lulur adalah kulit lemon 

dan temu giring. 

Kulit lemon mengandung vitamin C yang baik untuk kulit. Vitamin C dan 

antioksidan pada kulit lemon baik untuk peremajaan kulit, menangkal radikal 

bebas, menghilangkan flek hitam di kulit, dan mengatasi minyak berlebih pada 

kulit. Penggunaan kulit buah lemon sangat cocok unuk semua jenis kulit sehingga 

tidak perlu khawatir terjadi iritasi ataupun alergi (Dian, 2006). Selain kulit lemon 

bahan lain dari pembuatan lulur adalah temu giring. 

Temu giring (Curcuma heyneana) disebut juga temu reng. Tanaman ini 

merupakan semak semusim dan berbatang semu yang terdiri atas pelepah daun, 

permukaannya licin, berwarna hijau, serta berdaun tungga. Perbunganya majemuk 
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dan mahkotanya berwarna kuning muda. Temu giring tumbuh liar di pekarangan 

dan lading pada tanah yang lembab dengan ketinggian sampai 900m dpl serta 

ditempat yang sedikit cahaya (Azwar, 2010). 

Temu giring pada umumnya mengandung minyak atsiri yang terdapat dalam 

akar rimpang adalah yang berkhasiat sebagai antimikroba. Rimpang temu giring 

digunakan oleh masyarakat sebagai obat cacing dan gatal-gatal pada kulit. 

Rimpang temu giring digunakan sebagai bahan kosmetik. Temu giring digunakan 

sebagai zat tambahan untuk bedak dan mangir, dalam bidang pengobatan 

tradisional digunakan untuk obat cacing, obat kegemukan, obat kegemukan, obat 

luar untuk gatal-gatal kulit, penyakit kuning, parem dan pengjilang bau badan 

(heyne, 1987). 

 kualitas lulur merupakan taraf baik buruknya suatu produk yang dapat 

diuji dengan uji organoleptik dan uji pH. Menurut Septiana (2017), uji sifat fisik 

lulur dapat menggunakan uji organoleptik yang meliputi bentuk, warna, dan bau, 

serta uji pH. pengaruh perbandingan ampas kedelai dan ampas kopi terhadap sifat 

organoleptik (aroma, tekstur, kekentalan) dan kesukaan panelis) pada lulur 

tradisional (Sri. 2013). 
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2.11 Hipotesis 

berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. terdapat pengaruh formulasi kulit lemon dan temu giring terhadap kualitas

lulur untuk perawatan tubuh

2. terdapat perbedaan perbandingan  formulasi kulit lemon dan temu giring

terhadap kualitas lulur untuk perawatan tubuh

3. pemanfaatan hasil penelitian pengaruh formulasi kulit lemon dan temu

giring terhadap kualitas lulur untuk perawatan tubuh  sebagai media buku

saku bagi masyarakat.


