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MOTTO

“Enjoy The Little Things in Life, because One Day you will look back and
relize they were The Big Things”
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KELOPAK BUNGA MAWAR SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN
LIP PAPER

Fairuz Nurul Fadhilah
XII IPA 4
0012451802

ABSTRAK
Kelopak bunga mawar merah sering di manfaat kan untuk pembuatan lip
paper dari pada masa awal terjadinya make up terutama di china, korea, jepang.
Tetapi, seiring waktu jarang sekali penggunaan lip paper, hal ini disayangkan
karena lip paper lebih hemat untuk di gunakan. Selain itu, penggunaan kelopak
bunga mawar merah sebagai bahan dasar pembuatan lip paper ini bertujuan untuk
menambah pengetahuan dan wawasan bagaimana cara penggunaan kelopak
bunga mawar dapat di jadikan lip paper.
Jenis penelitian yang di gunakan dalah eksperimental dengan metode uji
organoleptik terhadapat sepuluh responden untuk mengetahui layak atau tidaknya
kelopak bunga mawar sebagai bahan dasar lip paper. Dari hasil uji organoleptik
didapatkan bahwa 40% responden menyukai kelekatan warna dari lip paper pada
bibir.
Pada uji aroma, 0% responden kurang menyukai aroma lip paper kelopak
bunga mawar, dan 0% lainnya cukup menyukai aroma lip paper kelopak bunga
mawar. sedangkan uji rasa, 0% responden menyatakan kurang menyukai rasa lip
paper kelopak bunga mawar. dari hasil percobaan tersebut dapat di simppulkan
bahawa lip paper kelopak bunga mawar layak di gunakan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Pada

zaman

sekarang

umumnya

masyarakat

menggunakan lip tint, lip stick, atau lip cream sebagai pewarna
bibir tanpa mengetahui bahan dan cara pembuatannya yang
mahal. Padahal pewarna bibir bisa lebih murah dan sehat jika
dibuat sendiri. Karena itu pembuatan karya tulis ini diharapkan
bisa menjadi wawasan pengetahuan untuk pembuatan lip
kosmetik.
Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan
berbunga. Kelopak bunga merupakan bagian dari bunga yang
digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya pada pembuatan
kosmetik pada zaman kedinastian atau zaman dahulu, yang pada
saat itu penggunaan kosmetik masih sederhana dan alami.
Contohnya untuk pembuatan lip paper. Lip paper merupakan alat
kosmetik untuk pewarna bibir pada masa itu. Salah satu contoh
pembuatan lip paper adalah dengan menggunakan mawar merah.
Kelopak Bunga mawar merah dapat dimanfaatkan baik
untuk kesehatan kulit wajah, pewangi ruangan, maupun diolah
menjadi alat kosmetik. Kelopak Bunga mawar merah juga
mempunyai

kandungan

vitamin

c

yang

bermanfaat

untuk

meningkatkan fungsi kolagen yang berfungsi menjaga elastisitas
kelembapan kulit, juga mengandung farnesol yang berperan
sebagai

antijamur

dan

antibakteri

yang

dapat

menekan

perkembangan mikroorganisme pada kulit. Oleh karena itu,
pemanfaatkan kelopak bunga mawar ini merupakan bahan
kosmetik yang aman dan bermanfaat, serta dapat diperoleh
dengan harga yang terjangkau dan tidak dipengaruhi musim.
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Berdasarkan

pernyataan

tersebut,

penulis

menggali

informasi tentang pemanfaatan kelopak bunga mawar sebagai
bahan kosmetik pada pembuatan lip paper sehingga dapat
memberikan wawasan juga dampak positif bagi kecantikan dan
kesehatan bibir.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut :
“Apakah kelopak bunga mawar bisa dimanfaatkan sebagai bahan
dasar pembuatan lip paper?”
C.

Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk menambah pengetahuan pembuatan pewarna untuk bibir.
2. Tujuan Khusus
Untuk mengetahui cara pembuatan lip paper dari kelopak mawar
merah.

D.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
berbagai pihak, di antaranya :
1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan lip
paper berbahan dasar kelopak bunga mawar
2. Dapat dihasilkannya lip paper dari bunga mawar yang layak
digunakan oleh masyarakat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PENYAJIAN HIPOTESIS

A. KAJIAN PUSTAKA
1. Mawar
a. Klasifikasi Bunga Mawar
Mawar merupakan salah satu tanaman yang termasuk ke
dalam famili Rosaceae. Umumnya, spesies mawar berupa
tanaman semak yang berduri dan menjalar. Sebenarnya mawar
bukan jenis tanaman tropis. Sebagian besar spesies mawar yang
tumbuh di Asia Tenggara merontokkan seluruh daunnya, sehingga
hanya beberapa jenis yang bisa selalu berdaun hijau. Biasanya
warna bunga mawar adalah putih, merah jambu, kuning, dan
merah. Umumnya mawar memiliki duri-duri kecil yang tajam di
bagian tangkainya. Namun, beberapa jenis mawar mempunyai duri
yang tidak berkembang dan tidak tajam.
Jenis Mawar yang dipakai untuk karya tulis ini adalah mawar
spesies Rosa chinensis. Mawar ini berasal dari china daratan
umumnya mawar jenis ini tumbuh 2,4 meter dan untuk mawar yang
tumbuh setengah dapat tumbuh1
Bunga Mawar mempunyai klasifikasi sebagai berikut :
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Kingdom

: Plantae

Sub kingdom

: Angiosperm

Divisi

: Eudicots

Class

: Rosids

Ordo

: Rosales

Famili

: Rosaceae

Subfamili

: Rosoideae

Genus

: Rosa L.

Spesies

: Rosa chinensis

Lanny Lingga,Mawar(Jakarta:PT.Gramedia,2008),hal.25.
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b.

Kandungan Bunga Mawar
Di bawah ini adalah kandungan pada bunga mawar :
1) Vitamin C
Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam
air

dan

memiliki

peranan

penting

dalam

menangkal

bermacam-macam penyakit dan memperkuat daya tahan
tubuh.
2) Vitamin E
Vitamin E merupakan zat penting yang bisa mendukung
kinerja organ tubuh. Zat ini juga memiliki efek antioksidan
yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan.
3) Vitamin K
Vitamin ini bisa
mencegah diabetes serta membantu metabolisme di dalam
tubuh berkaitan dengan ketahanan senyawa insulin. Di
dalam tubuh, vitamin K juga dapat menekan proses
pendarahan di hati.
4) Vitamin B
Vitamin B adalah 8 vitamin yang larut dalam air dan
memainkan peran penting dalam metabolisme sel pada
mahluk hidup.
5) Zat Tannin
Zat Tanin dapat mengendapkan protein sehingga digunakan
sebagai antiseptik.
6) Geraniol
Memiliki

manfaat

yang

banyak

di

bidang

kosmetik

peternakan dan kesehatan. Zat ini juga banyak digunakan di
produk anti nyamuk.
7) Nerol
Nerol adalah senyawa alkohol yang mempunyai ikatan
rangkap dan pasangan elektron bebas. Di samping itu, nerol
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mempunyai bau yang harum sehingga biasa digunakan
sebagai bahan minyak bau terapi.
8) Pectin
Pectin digunakan dalam pengobatan diare, biasanya dalam
kombinasi dengan adsorben lainnya. Attapulgite maupun
pectin diklaim dapat mengadsorpsi toksin, gas, bakteri, dan
virus yang terdapat dalam lumen usus.
9) Terpena dan Terpenoid
Menyusun banyak minyak atsiri yang dihasilkan oleh
tumbuhan.

Kandungan

minyak

atsiri

mempengaruhi

penggunaan produk rempah-rempah, baik sebagai bumbu,
sebagai wewangian, serta sebagai bahan pengobatan,
kesehatan, dan penyerta upacara-upacara ritual.
10) Flavonoid
Bisa

bertindak

sebagai

antioksidan

dan

berfungsi

menetralisir radikal bebas dan dengan begitu memperkecil
efek kerusakan pada sel dan jaringan tubuh.

c. Manfaat Bunga Mawar
Adapun

manfaat

bunga

mawar

adalah

Dengan

banyaknya kandungan yang terdapat di dalam bunga mawar,
mawar dapat dijadikan sebagai bahan baku obat, di
antaranya adalah sebagai aromaterapi, pelancar haid,
menyembuhkan infeksi, menyembuhkan sekresi empedu,
menurunkan

panas

badan,

antiseptik,

menghilangkan

keputihan, menambah daya tahan tubuh, serta mengobati
gigitan serangga berbisa.
Menurut Izky (2009), pada tanaman bunga mawar
terdapat antosian yang merupakan salah satu zat pewarna
alami dan bisa larut di dalam air. Zat warna ini banyak
digunakan sebagai bahan olahan, bagus bagi makanan
maupun minuman. Antosian akan lebih stabil pada kondisi

6

asam ketimbang kondisi basa atau netral. Antosian termasuk
senyawa flavonoid yang memiliki fungsi sebagai antioksidan
alami.
Di samping itu, antosian juga bisa menghentikan
reaksi dan radikal bebas. Tidak adanya unsur yang
berbahaya

membuat

mawar

cukup

aman

untuk

dimanfaatkan sebagai media kecantikan dan kesehatan.
Di Thailand, bunga mawar sering diolah menjadi
bagian dari menu makanan andalan di beberapa restoran.
Guna menambah aroma minuman, daun dan kelopak bunga
mawar yang sudah dikeringkan dapat dijadikan teh.
2. Lip Paper
Lip paper merupakan salah satu penggunaan lip tint yang di
terapkan di bidang kosmetik pada zaman Dinasti Sui dan Dinasti
Tang (690-703). Pada saat itu kertas digunakan sebagai alat
aplikasi.
Pada zaman prasejarah, pigmen untuk produk kecantikan
bibir umumnya diperoleh dari jus tanaman, darah binatang, atau
mineral yang menggunakan kertas sebagai alat aplikator. Selama
masa bersejarah, bahan baku adalah vermilion. Namun, tanpa
adhesi yang kuat, vermilion mudah larut di bibir yang hangat
sehingga warna merahnya yang mengkilap tidak bisa bertahan
lama. Oleh karena itu, nantinya, orang-orang kuno menambahkan
lilin mineral dan lemak hewan, membuat vermilion tahan air dengan
kekuatan perekat yang kuat.
Beberapa

perusahaan

di

bidang

make

up

masih

mengembangkan penggunaan lip paper. Universitas HuaZhong
University Of Science And Wuhan di china mengeluarkan bentuk lip
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paper dengan design yang lebih unik dan di jual di pasaran.

.
B.Hipotesis
Berdasarkan kajian teori tersebut, dapat diduga bahwa kelopak
bunga mawar dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lip paper.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental karena
memberi perlakuan terhadap subjek penelitian.

B. Definisi Operasional
Variabel yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel bebas

: kelopak bunga mawar merah

2. Variabel terikat

: lip paper

C. Populasi dan Sampel
1. Populasi: Bunga Mawar
2.Sampel: Kelopak Bunga Mawar

D. Instrumen dan bahan penelitian
1. Alat yang digunakan dalam penelitian
a. Ulekan atau penumbuk
b. Panci kecil
c. 1 lembar Kertas
d. Sarung tangan plastik
e. Wadah kecil
f. Kuas rias
g. Nampan
2. Bahan yang digunakan dalam penelitian
a. 750 gr tangkai bunga mawar
b. 4 sendok makan air mineral
c. 1 buah lemon import
d. Beeswax atau lilin lebah secukupnya
e.1 sendok makan minyak zaitun
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E. Cara Penelitian
1. Pembuatan Kelopak Bunga Mawar
Langkah-Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
a. Kelopak Bunga Mawar ditumbuk sembari dituangkan air
sedikit demi sedikit
b. Pakailah sarung tangan plastik
c.

Peras tumbukan kelopak bunga mawar agar diambil sarinya
ke dalam wadah kecil

d. Jeruk lemon diperas dan diaduk sampai terasa rata
e. air sari mawar yang sudah diberi lemon dimasukan ke
dalam panci kecil, Kemudian panaskan
f.

Kertas roti dipotong menjadi potongan persegi panjang kecil
,Sampai 10 bagian kecil

g. Setelah

air

sari

mawar

sudah

sedikit

mendidih,

api

dipadamkan
h. Masukkanlah kertas roti yang sudah dipotong ke dalam panci
dan ratakan air sari kelopak bunga mawar ke kertas roti
menggunakan kuas lukis
i.

Jika sudah rata, taruh kertas roti ke dalam nampan dan
diamkan selama 30 menit sampai 1 jam

j.

Angkat kertas roti dan letakkan di wadah yang bersih

2. Uji Organoleptik
a. Responden mencoba memakai lip paper
b. Responden mengisi uji organoleptik meliputi tekstur, aroma,
warna.

F. Tempat dan Waktu
1. Tempat

: Jalan Beruang VIII blok A8 no.41, Cikarang Pusat –
Bekasi

2. Waktu

: Sabtu, 29 September 2018 (percobaan pertama)
Rabu, 3 September 2018 (percobaan kedua)
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G. Analisis Hasil
Lip paper kelopak bunga mawar dianalisis dengan cara uji
organoleptik kepada 10 orang responden sebanyak (2 kali) percobaan
meliputi kelekatan warna, aroma, dan rasa lip paper kelopak bunga
mawar.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Dalam peneltian ini dilakukan percobaan sebanyaj 2 kali. Dan
didapatkan hasil di bawah ini.

Tabel 4.1 percobaan pertama lip paper kelopak bunga mawar
No.

Kelekatan Warna
1

2

3

Aroma

4

1

2

3



1
2



3




1














6



7





8





9



10
















2

2




5

8

4


.

4

Jumlah

Rasa

3

6


1

6

4

Tabel 4.2 persentase uji percobaan pertama lip paper kelopak bunga
mawar
Persen

Kelekatan warna

Aroma

Rasa

1

80%

30%

60%

2

20%

60%

40%

3

0%

10%

0%

4

0%

0%

0%
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Keterangan:
1. Kurang bagus
2. Cukup bagus
3. Bagus
4. Sangat bagus

Tabel 4.3 uji percobaan kedua lip paper kelopak bunga mawar
No.

Kelekatan Warna
1

2

3

Aroma

4

1

2

3

Rasa
4

1

2

3

4

1







2







3





4







5





7





8





9



4












jumlah





6

10




6

1

9


4

Tabel 4.4 Persentase uji percobaan kedua Lip paper kelopak bunga
mawar
Persen

Kelekatan warna

Aroma

Rasa

1

0%

0%

0%

2

0%

0%

0%

3

40%

10%

40%

4

60%

90%

60%

Keterangan:
1. Kurang bagus
2. Cukup bagus
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3. Bagus
4. Sangat bagus

Table 4.5 Hasil persentase sangat suka
Kelekatan warna

Aroma

Rasa

Uji 1

0%

0%

0%

Uji 2

60%

90%

60%

B. Pembahasan
Pada percobaan pertama, banyak responden yang tidak
menyukai lip paper ini. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.1 dan 4.2. Dari
kelekatan warna, 80% responden menyatakan bahwa pelekatannya
kurang bagus. Dari aroma, hanya 10% responden yang menyatakan
bahwa aromanya sudah bagus atau memuaskan. Sisanya
menyatakan bahwa aromanya masih kurang bagus atau cukup
bagus. Dari rasa, 60% responden menyatakan bahwa rasanya
sudah cukup nyaman di bibir, tetapi 40% menyatakan bahwa
rasanya kurang bagus.
Pada percobaan kedua dilakukan penambahan bahan yaitu
lilin lebah dan minyak zaitun, terjadi peningkatan yang signifikan.
Terutama dari segi aroma. Hal ini dapat dilihat di table 4.3 dan 4.4.
Dari kelekatan warna, 60% responden menyatakan kelekatannya
sudah sangat bagus. Sisanya mengatakan bahwa kelekatannya
sudah bagus. Dari segi aroma, 90% mengatakan bahwa aromanya
sudah sangat bagus, sisanya bagus. Dari segi rasa, 60% responden
manyatakan bahwa rasanya sudah sangat bagus, sisanya
mengatakan bahwa rasanya bagus.
Berdasarkan hasil kedua ini, dapat disimpulkan bahwa lip
paper berbahan dasar kelopak mawar merah layak digunakan oleh
masyarakat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini, Mawar merah dapat memberikan
pigmen untuk bibir yang dapat di gunakan sebagai bahan dasar
kosmetik terutama lip paper.Dari pembahasan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa kelopak bunga mawar dapat menjadi bahan
dasar pembuatan lip paper

B. Saran
1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kandungan mawar
dan lemon dan pengaruhnya terhadap bibir.
2. Dalam pembuatan lip paper kelopak bunga mawar dibutuhkan
penelitian lanjutan pengental alami dan perekat warna selain
beeswax dan lemon agar rasa lip paper enak rasanya.

14

15

DAFTAR PUSTAKA

Lingga, Lanny. 2008. Mawar. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
Atiqa, Sarah k. 2016. Penerapan Logaritma Dalam Mengukur Kemampuan
Daya Ingat Seseorang. Bekasi:SMA Al-Muslim.
Aldi, Rizal. “19 Kandungan Bunga Mawar yang Bermanfaat bagi Manusia”.
http://pesonataman.com/bunga/19-kandungan-bunga-mawar-yangbermanfaat-bagi-manusia/
Anonim. “Chinese Makeup for Lips”. http://www.cits.net/china-travelguide/chinese-makeup-for-lips.html
Yi, Wen. “Chinese Makeup for Lips”.http://www.chinadaily.com.cn/life/200906/18/content_11569665.htm
Anonim.”Lip Paper/Lip Stick”.https://ifworlddesignguide.com/entry/112818lip-paper
Boshemia.”Kiss KissII A History of Red Lipstick:”
https://boshemiamagazine.com/2016/04/04/kiss-kiss-a-history-of-redlipstick/

16

LAMPIRAN

Gambar 1.1 bahan yang di persiapkan

Gambar 1.2 bunga yang di persiapkan

Gambar 1.3 menumbuk kelopak bunga mawar
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Gambar 1.4 lip paper sedang dikeringkan

Gambar 1.5 bibir sebelum menggunakan lip paper

Gambar 1.6 bibir setelah menggunakan lip paper
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