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PEMANFAATAN BUAH BIT MERAH (Beta Vulgaris)  
SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUAT LIP TINT 
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ABSTRAK 
 

Kosmetik merupakan suatu kebutuhan bagi wanita pada umumnya, dari remaja 
hingga dewasa. Namun, seiring jalannya waktu para wanita secara tidak sadar kurang 
menyadari beberapa bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya.Lip tint adalah 
salah satu produk pewarna bibir yang mampu memberikan efek warna pada bibir. Tekstur 
lip tint pun bervariasi, ada yang cair dan gel, bukan lilin. Warnanya bisa terlihat tipis 
maupun pekat tergantung dengan cara kita mengaplikasikannya pada bibir.  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat lip tint dari buah bit merah. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah eksperimental deskriptif dengan metode uji coba organoleptik 
kepada 10 orang responden. Responden dipilih dengan cara random sampling. Penelitian 
dilakukan pada 2 september 2018. 
 Berdasarkam hasil penelitian, diketahui bahwa responden menyukai lip tint dari 
buah bit merah. Lip tint ini memiliki tekstur yang cair, warna yang cocok untuk bibir, dan 
aroma yang khas. Uji warna menunujukan 85% responden menyatakan lip tint ini dapat 
dipakai pada kehidupan sehari-hari 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A.  LATAR BELAKANG 
Kosmetik dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, 

pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk 

kecantikan kosmetik juga berfungsi untuk kesehatan. Bukti awal 

penggunaan kosmetik ditemukan pada Mesir dan India membuktikan 

adanya pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep salep 

aromatik, yang dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal 

sekarang ini.   

Kosmetik merupakan suatu kebutuhan bagi wanita pada umumnya, dari 

remaja hingga dewasa. Kosmetik identik dengan penampilan dan wanita 

dalam keseharian tak lepas dari keinginan untuk menjaga penampilan 

karena wanita adalah simbol keindahan.  Bagi masyarakat terutama wanita, 

menggunakan kosmetik untuk mempercantik penampilan mereka adalah 

hal yang wajib. Kosmetik dianggap sebagai salah satu cara untuk menutupi 

kekurangan maupun menyempurnakan penampilannya dan sebagai salah 

satu cara mereka percaya diri terhadap kehidupannya sehari-hari.  

Kecantikan bukan lagi hanya menjadi suatu keinginan, melainkan sudah 

menjadi sebuah kebutuhan. Maka dari itu ada peningkatan industri 

kosmetik di dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai macam jenis kosmetik 

digunakan untuk melengkapi penampilan para wanita, diantaranya bedak, 

lipstik, perona pipi, riasan mata. Selain lipstick, ada juga lip tint yang biasa 

digunakan oleh remaja. 

Lip tint mulai tren dikalangan remaja setelah banyak kosmetik yang 

digunakan artis korea dari drama yang masuk ke Indonesia. Kebanyakan 

remaja lebih menyukai lip tint dibandingkan lip cream atau lipstik karena 

membuat bibir terlihat akan selalu segar dan ringan untuk dipakai sehari 

hari. Dengan kemasannya yang unik dan cantik yang mudah dibawa untuk 

kehidupan sehari-hari agar bibir terlihat lebih cantik, natural dan segar.  
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Namun beberapa produk pewarna bibir atau lip tint ini terdapat 

bahan-bahan yang tidak dianjurkan untuk diaplikasikan pada bibir. Para 

wanita secara tidak sadar kurang menyadari dampak dari penggunaan lip 

tint yang terus menerus akan merusak bibir karena ada beberapa bahan-

bahan kimia yang terkandung dalam lip tint tersebut. Para wanita biasanya 

hanya mengutamakan keindahan yang dihasilkan oleh suatu produk lip tint 

tersebut. Akibat terlalu banyak bahan kimia pada kosmetik dapat 

menyebabkan masalah pada kulit seperti iritasi pada kulit, kanker pada 

kulit, penuaan dini dan lain sebagainya. 

Penggunaan bahan alam relatif memiliki efek yang tidak berbahaya 

selama penggunaannya benar dibandingkan menggunakan produk dengan 

bahan-bahan kimia yang kurang lebih memiliki efek samping. Berbagai 

macam kosmetik dengan menggunakan zat warna yang berasal dari bahan 

alam seperti hena yang mudah kita jumpai di berbagai macam pusat 

perbelanjaan di Indonesia untuk memenuhi para konsumen terutama untuk 

perempuan. 

Salah satu bahan alam yang dapat kita manfaatkan sebagai zat 

warna untuk kosmetik adalah buah bit merah (Beta Vulgaris) buah ini 

berasal dari Swedia dan Britania benua eropa dan akan tumbuh di daerah 

dataran tinggi. Di Indonesia kebun buah bit (Beta Vulgaris) dapat jumpai di 

derah dataran tinggi Jawa Barat.  Buah ini biasanya digunakan sebagai 

campuran makanan, pewarna makanan dan juga dapat dimanfaatkan 

sebagai obat.  

Buah bit merah (Beta Vulgaris) mengandung karbohidrat namun 

kandungan lemak, kalori dan proteinnya sangat rendah. Tetapi di dalam 

buah bit merah (Beta Vulgaris) ini terdapat beberapa jumlah nutrisi seperti, 

asam folat, kaliumen, reat, vitamin C, magnesium, zat besi, fosfor. Banyak 

orang yang menggunakan buah bit merah (Beta Vulgaris) juga sebagai 

kesehatan tubuh. 

Zat merah alami yang terdapat dalam buah bit merah (Beta Vulgaris) 

memberikan warna khas pada lip tint sehingga dapat memberikan 

keamanan lip tint karena penggunaannya berbahan alami relatif tidak 
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menimbulkan efek samping atau kerusakan pada bibir dibandingkan 

dengan penggunaan berbahan pewarna sintetik. Lip tint mirip dengan lip 

cream, tetapi lip tint memiliki tekstur yang lebih cair dan lebih natural 

dibandingkan lip cream.  

Sebagai inovasi baru, buah bit merah digunakan sebagai bahan 

dasar pembuat lip tint agar sel-sel pada kulit bibir kita tidak banyak 

menggunakan produk pewarna bibir yang bahan-bahannya berasal dari 

bahan kimia. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan percobaan 

pemanfaatan buah bit merah (Beta Vulgaris) sebagai dasar pembuat lip tint. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah, 

yaitu “Apakah buah bit merah dapat dijadikan sebagai bahan dasar 

pembuat lip tint (pewarna bibir)?” 

 

C. Tujuan Penelitian 
1) Tujuan Umum: Membuat kosmetik dari bahan alami sehingga lebih 

aman digunakan untuk kulit. 

2) Tujuan khusus: Memanfaatkan buah bit merah (Beta Vulgaris) 

sebagai salah satu bahan dasar pembuat lip tint.  

 

D. Manfaat Penelitian 
1) Membuat kosmetik yang lebih aman karena berbahan dasar alami 

sehingga mencegah kerusakan sel sel pada bibir. 

2) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat buah bit 

merah terhadap kesehatan bibir. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A.  Kajian Pustaka 

1) Kosmetik 
Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris “cosmetics”, 

berasal dari kata “kosmein” (Yunani) yang berarti “berhias” dan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) “kosmetik” 

yang berarti untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dsb (bedak, 

pemerah bibir). 1 Bahan yang dipakai dalam usaha untuk 

mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang 

terdapat di lingkungan sekitar. Sekarang kosmetik dibuat tidak hanya 

dari bahan alami tetapi juga bahan buatan dengan maksud untuk 

meningkatkan kecantikan (Wasitaatmadja, 1997). 

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

445/Menkes/Permenkes/1998 adalah sebagai berikut : “Kosmetik 

adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada 

bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin 

bagian luar), gigi, dan rongga mulut, untuk membersihkan, 

menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya 

tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak 

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit”. 

Dalam definisi kosmetik Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

445/Menkes/Permenkes/1998 yang dimaksud dengan “tidak 

dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit” 

adalah kosmetik tidak mempengaruhi struktur dan permukaan luar 

tubuh (faal kulit). Namun bila bahan kosmetik tersebut adalah bahan 

bahan kimia meskipun berasal dari alam dan organ tubuh yang 

dikenai adalah kulit, maka dalam hal tertentu kosmetik itu akan 

                                                
1 Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.736.   
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mengakibatkan reaksi-reaksi dan perubahan permukaan luar tubuh 

(faal kulit) tersebut. Tidak ada bahan kimia yang tidak menimbulkan 

efek apa-apa terhadap kulit.2 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping 

itu pula kosmetik berperan penting untuk penampilan seseorang, 

bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin 

kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya 

sandang dan pangan.  

Tujuan awal penggunaan kosmetik adalah mempercantik diri 

yaitu usaha untuk menambah daya tarik agar lebih disukai orang 

lain. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara merias setiap 

bagian tubuh yang terlihat sehingga tampak lebih menarik dan 

sekaligus juga menutupi kekurangan (cacat) yang ada 

(Wasitaatmadja, 1997). 

Menurut Tranggono (1996), berdasarkan kegunaannya 

kosmetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:  

1) Kosmetik riasan 

Kosmetik yang digunakan untuk merias atau 

memperindah penampilan kulit. Kosmetik riasan terbagi 

menjadi 2 golongan (Tranggono, 2004), yaitu:  

a. Kosmetik  yang hanya menimbulkan efek pada 

permukaan dan pemakaian sebentar, misalnya lipstik, 

bedak, pemerah pipi, eye shadow, dan lain-lain.  

b. Kosmetik yang efeknya mendalam dan biasanya dalam 

baru lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, 

cat rambut dan pengeriting rambut. 

2) Kosmetik perawatan kulit 

Kosmetik yang diutamakan untuk memelihara kebersihan 

dan kesehatan kulit.  Contohnya seperti:  

                                                
2 Dr. Retno Iswari Tranggono dan Dra. Fatma Latifah, Pegangan Ilmu Kosmetik, (Jakarta: 
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.6. 
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a. Kosmetik untuk membersihkan kulit (cleanser): sabun, 

cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit 

(freshener).  

b. Kosmetik untuk melembabkan kulit (mosturizer), 
misalnya mosturizer cream, night cream, anti wrinkel 
cream.  

c. Kosmetik pelindung kulit, misalnya sunscreen cream 

dan sunscreen foundation, sun block cream/lotion.  

d. Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit 

(peeling), misalnya scrub ceram yang berisi butiran-

butiran halus yang berfungsi sebagai pengelupasan 

kulit mati. 

2) Lip Tint 
Berbagai jenis kosmetik digunakan untuk melengkapi 

penampilan para wanita. Salah satu jenis kosmetik yang 

digandrungi saat ini adalah lip tint. Lip tint adalah salah satu produk 

pewarna bibir yang mampu memberikan efek warna pada bibir. 

Tekstur lip tint pun bervariasi, ada yang cair dan gel, bukan lilin. 

Warnanya bisa terlihat tipis maupun pekat tergantung dengan cara 

kita mengaplikasikannya pada bibir.  

Lip tint biasa dipilih sebagai produk makeup untuk membuat 

ombre lips.  Biasanya Lip tint digunakan setelah memakai lip balm. 

Lip tint lebih mudah membuat bibir menjadi kering dibandingkan lip 

product lainnya seperti (lipstick dan lip cream).  

Karena lip tint terdiri dari beberapa jenis, masyarakat dapat 

memilih jenis lip tint yang sesuai dengan selera dan bentuk bibir. 

Dengan pemilihan yang tepat bisa mendapatkan hasil akhir 

dengan warna yang pas di bibir. Berikut ini beberapa jenis lip tint 

yang berbeda yaitu:  

a. Water type 

Lip tint dengan water type ini memiliki tekstur yang lembut 

seperti air dan memiliki tingkat pewarnaan yang tinggi, serta 

memberikan hasil akhir yang matte. Model jenis ini memiliki tekstur 
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yang lembut seperti air dan memiliki tingkat pewarna yang tinggi, 

memberikan hasil akhir yang matte. Lip tint jenis ini cocok untuk yang 

suka membuat gradasi bibir dan senang dengan warna-warna yang 

kuat. 

b. Glossy type 

Jenis lip tint ini memberikan hasil yang indah dan membuat 

bibir terlihat lebih tebal. Jika dibandingkan dengan lip gloss biasa, 

warna bibir Anda tidak akan mudah hilang karena adanya sejenis 

tinta di dalam lip tint ini. Tapi jika kita bandingkan dengan lip 

tint pada umumnya, glossy type ini memiliki kadar warna yang lebih 

rendah. 

c. Oily type 

Lip tint jenis ini mengandung minyak di dalamnya, sehingga 

memberikan efek glossy dan meningkatkan kelembapan bibir. 

Secara tekstur, lip tint jenis ini memberikan warna yang lebih natural 

dibandingkan dengan water type. Jenis lip tint ini cocok untuk kita 

yang memiliki masalah bibir kering.     

d. Pack type 
Lip tint ini sedikit berbeda dengan makeup bibir pada 

umumnya. Caranya menggunakannya yaitu dengan cara 

mengelupaskannya. Setelah diaplikasi, tunggu selama 10 menit 

agar bisa dengan mudah mengelupas lapisan tersebut. Lip 

tint dengan pack type sulit untuk dibersihkan untuk itu kita 

disarankan untuk menggunakan lip remover untuk 

membersihkannya. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika memilih 
produk bibir. Pastikan produk yang digunakan sesuai dengan kondisi 
bibir serta ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a. Ketika memilih warna, pastikan sesuai dengan warna kulit 
b. Pilihlah lip tint dengan selektif, memilih warna tipis atau pekat 
c. Pakai lip balm dengan Vitamin A, C atau E untuk menghindari bibir 

pecah-pecah   
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Pada tahun 2000-an, jenis lip tint (pewarna bibir) ini mulai 

dikenal luas oleh masyarakat. Di zaman modern saat ini, lip tint 

umumnya berupa cairan berwarna merah, pink dan orange yang di 

aplikasikan ke bibir dengan menggunakan aplikator ataupun jari.  

Salah satu kadungan kosmetik yang beredar di kalangan 

masyrakat seperti yang terdapat pada lip tint adalah Methylparaben. 
Paraben memang bahan yang digunakan di dalam kosmetik, 

merupakan bentuk ester dari p-hydroxybenzoic acid. Dalam 

aplikasinya pada kosmetik bentuknya beragam methylparaben, 

propylparaben, dan butylparaben.  

Paraben ini fungsinya adalah sebagai pelindung pada 

kosmetik. Melindungi kosmetik dari aktivitas bakteri yang bisa 

dengan mudah terpapar saat pemakaian kosmetik serta melindungi  

pemakai agar tidak mudah terkena bakteri yang mungkin tak sengaja 

tertular dari alat aplikasi kosmetik, serta menjaga keutuhan produk. 

Ada bebagai jenis paraben dan tidak semuanya berbahaya. 

Beberapa jenis paraben diketahui dapat berubah menjadi racun 

apabila terpapar oleh sinar ultraviolet, antara lain metil dan etil 

paraben, yang dapat menyebabkan kerusakan kulit dan penuaan 

dini. Meskipun produk-produk kecantikan mengandung paraben 

dalam kadar yang rendah dan aman, tetapi banyaknya produk yang 

menggunakan paraben beresiko menyebabkan akumulasi paraben 

dalam tubuh. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh lip tint 
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3. Buah Bit Merah  
 Klasifikasi  

 Buah bit (Beta vulgaris) dalam klasifikasi biologinya sebagai 

berikut: 

Kingdom       : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi              : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas              : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas      :Hamamelidae 

Ordo              : Caryophyllales 

Famili            : Chenopodiaceae 

Genus           : Beta 

Spesies         : Beta vulgaris L 

Bit  merupakan sejenis tanaman umbi-umbian yang kaya 

akan gizi. Bit memiliki nama latin Beta vulagaris L. yang berasal dari 

keluarga tanaman Amaranthaceae. Bit ini berwarna merah ke ungu-

unguan. Bit dapat dijadikan sebagai warna alami makanan.  

Bit mengandung karbohidrat yang mudah diubah menjadi 

energi dan zat besi. Hal ini membantu memperlancar aliran oksigen 

ke otak sehingga membantu keseimbangan cairan dalam tubuh. 

Bit banyak ditanam di dataran tinggi dengan ketinggian lebih 

dari 1.000 m dipermukaan laut, terutama bit merah. Di dataran 

rendah bit tidak mampu membentuk umbi. Adapun syarat penting 

agar bit tumbuh dengan baik adalah tanahnya subur, gembur, dan 

lembab. Sebaiknya waktu tanam bit pada awal musim hujan atau 

akhir musim hujan (Sunarjono, 2004).3 

 

4. Flavour Essence  
Flavour essence adalah menambahkan atau memberi aroma  

                                                
3 Sudarminto Setyo Yuwono. “Tanaman Bit (Beta vulgaris L.)”, Diakses dari 
http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2016/01/tanaman-bit-beta-vulgaris-l/, Pada 4 Januari 2016 
pukul 14.25. 
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yang enak pada makanan atau makanan sesuai dengan jenis flavor 

yang di tambahkan. Beberapa essence memang berwarna. Namun, 

warna tersebut tidaklah terlalu pekat. Jadi, penggunaan essence 

tidak akan berpengaruh pada warna kue atau makanan yang di buat. 

Essence tidak memiliki rasa dari bahan makanan. Jika 

dicicipi, essence akan terasa hambar. Fungsi utama essence  yaitu 

membuat makanan jadi lebih beraroma. Essence terbagi menjadi 

dua yakni Essence buatan dan essence alami.  

a) Essence alami 

Essence alami berasal dari tumbuhan yakni akar, batang, daun 

dan bunga. Bahan bahan tersebut di peroleh dengan cara di 

destilasi (disuling) 

Contoh essence alami: 

1. Daun jeruk 

2. Daun pandan  

3. Bunga melati 

b) Essence Buatan 

Essence buatan berasal dari reaksi esterifikasi, yaitu reaksi 

antara alkohol dengan asam karbosilat yang menghasilkan 

senyawa ester yang beraroma sedap.  

Contoh essence buatan yaitu:  

1. Oktil asetat beraroma khas buah jeruk   

2. Etil butirat beraroma khas buah nanas 

3. Amil asetatberaroma khas buah pisang dan  

4. Amil valerat (metal butirat) beraroma khas buah apel 

 

B. Hipotesis 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa buah bit merah dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat lip tint (pewarna bibir).  

 

 
 



11 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah dengan 

metode eksperimen untuk mengetahui bahwa buah bit merah dapat 

dijadikan salah satu bahan dasar pembuatan lip tint.  

 

B. Definisi Operasional  
Dari penelitian ini, diketahui variable bebas dan variable terikatnya.  

Variable bebas : Buah bit merah  

Variable terikat : Lip tint  

 

C. Populasi dan Sampel  
Populasi : Seluruh buah bit merah yang ada di Cikarang 

Sampel  : 1 Buah bit merah (200 gram) 

 

D. Instrumen dan Bahan Penelitian 
Instrumen pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Alat:  

a. Sendok 

b. Pisau 

c. Parutan 

d. Mangkuk  

e. Saringan  

f. Sarung tangan plastik 

2. Bahan:  

Daging buah bit merah  

Flavour essence 
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E. Cara Kerja 
1. Pembuatan lip tint 

a) Disiapkan alat dan bahan 

b) Buah bit dikupas dan dicuci 

c) Buah bit dipotong menggunakan pisau 

d) Kemudian buah bit diparut 

e) Buah bit diperas dan diparut menggunakan saringan dan 

menggunakan sarung tangan plastik 

f) Dituangkan satu tetes flavor essence  

g) Diaduk rata hingga menyatu 

h) Diamkan di lemari pendingin (freezer) selama 5 jam 

i) Kemudian diamkan di suhu ruangan  

j) Setelah di diamkan masukan ke dalam wadah lip tint yang 

sudah di bersihkan terlebih dahulu. 
2. Uji organoleptik 

a. Penggunaan lip tint yang sudah diuji organoleptik kepada 10 

orang responden dengan cara 2 

b. Masing masing responden akan mencoba menggunakan lip 

tint yang telah dibuat. 

c. Masing masing responden akan memberi keterangan tentang 

lip tint yang sudah dibuat dengan empat kategori yaitu sangat 

suka, suka, kurang suka dan tidak suka. 

d. Hasil uji akan dimasukkan ke dalam tabel untuk dianalisis. 

 

F. Tempat dan Waktu 
Tempat : Jln. Industri Tegal Gede RT/RW 08/03 Cikarang         

  Selatan 

Waktu  : Minggu, 2 September 2018 
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G. Analisis Hasil 
Analisis hasil penelitian dengan cara menganalisis hasil uji 

organoleptik terhadap warna lip tint, teksur dan aroma pada saat 

digunakan kepada 10 orang responden.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian uji organoleptik terdahap lip tint 

yang dibuat dengan memanfaatkan buah bit merah sebagai bahan 

dasar, maka diperoleh data berikut: 

Tabel 4.1 hasil uji organoleptik lip tint dari buah bit merah pada     

percobaan 1 

 

Responden 
Tekstur Warna Aroma 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
   Ö    Ö 

 

  Ö 

 

 

2 
   Ö    Ö 

 

  Ö 

 

 

 3 
   Ö    Ö 

 

  Ö 

 

 

4 
   Ö    Ö 

 

 Ö 

 

  

5 
   Ö    Ö 

 

  Ö 

 

 

6 
  Ö 

 

    Ö 

 

   Ö 

 

7 
   Ö   Ö 

 

   Ö 

 

 

8 
  Ö     Ö 

 

  Ö 

 

 

9 
  Ö     Ö 

 

  Ö 

 

 

 

10 

   Ö 

 

   Ö 

 

  Ö 
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Tabel 4.2 presentase hasil uji organoleptik lip tint dari buah bit    

merah dengan percobaan 1 

 

 

Tabel 4.3 hasil uji organoleptik lip tint dari buah bit merah pada 

percobaan 2  

 
Responden 

ke 

Tekstur Warna Aroma 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
   Ö   Ö  

 
   

 
Ö 

2 
   Ö    Ö 

 

   Ö 

3 
   Ö    Ö 

 

   Ö 

4 
  Ö     Ö 

 

  

 

 Ö 

5 
   Ö    Ö 

 

  Ö 
 

 

6 
   

 
Ö    Ö 

 

  Ö  

7 
  Ö     Ö    Ö 

8 
   Ö   Ö     Ö 

9 
   Ö    Ö 

 

   Ö 

 

10 

   Ö 

 

   Ö 

 

   Ö 

 

Kriteria 
Presentase 

Sangat Suka Suka Kurang Suka Tidak Suka 

Tekstur 70% 30% 0% 0% 

Warna 90% 10% 0% 0% 

Aroma 10% 80% 10% 0% 
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Tabel 4.4 presentase hasil uji organoleptik lip tint dari buah bit 

merah pada percobaan 2 
 

 
 
 
 
 

 

Tabel 4.5 Rata-rata Hasil uji organoleptik 1 dan 2 

 
B. Pembahasan  

Pada percobaan yang dilakukan, pembuatan lip tint dari buah 

bit merah mendapat respon yang baik pada responden. Hal ini 

terlihat dari hasil uji organoleptik pada percobaan kedua 

mengalami peningkatan hasil baik dari tekstur, warna dan aroma. 

Pada percobaan pertama terdapat responden yang menyukai 

tekstur dari lip tint buah bit ini. Adapun pada percobaan kedua 

responden sudah sangat menyukai tekstur lip tint buah bit merah. 

Lip tint buah bit merah memiliki tekstur yang cair. Dari segi warna, 

responden sudah menyukai warna pada lip tint buah bit merah. Lip 

tint buah bit memiliki warna merah yang cocok untuk bibir. Pada 

percobaan kedua ketika lip tint dicampurkan dengan flavour 

essence responden kurang menyukai warnanya karena flavour 

essence memudarkan sedikit warna asli dari buah bit tersebut. 

Selain memiliki warna lip tint ini juga memiliki aroma yang khas. 

Kriteria 

Presentase 

Sangat 
Suka 

Suka Kurang Suka Tidak Suka 

Tekstur 80% 20% 0% 0% 

Warna 80% 20% 0% 0% 

Aroma 80% 20% 0% 0% 

Percobaan 
Tekstur Warna Aroma 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  0%  0% 30% 70%  0% 0% 10% 90%  0% 10% 80% 10% 

2  0%  0% 20% 80%  0% 0% 20% 80%  0%  0% 20% 80% 

Rata - rata 0%  0% 25% 75%  0% 0% 15% 85% 0%  5% 50% 45% 
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Aroma pada lip tint ini disukai oleh para responden. Hal ini 

membuktikan dari hasil percobaan kedua seluruh responden 

sudah menyukai lip tint buah bit merah ketika dicampurkan dengan 

flavour essence. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lip tint 

yang dibuat dari buah bit merah disukai oleh para responden. Hal 

ini terlihat dari rata-rata penilaian terhadap tekstur, warna dan 

aroma pada lip tint buah bit merah.  Hasilnya yaitu 75% responden 

sangat menyukai tekstur pada lip tint buah bit merah, 85% 

responden sangat menyukai warna pada lip tint buah bit merah ini. 

Selain disukai, ternyata 50% aroma lip tint ini juga disukai oleh 

responden. Berdasarkan uji aroma untuk dipakai. Dengan 

demikian buah bit merah ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar 

lip tint. Pada awalnya responden tidak mengetahui bahwa buah bit 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuat lip tint.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa buah bit merah dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar pembuatan lip tint karna didalam buah 

bit terkandung vitamin C yang bermanfaat untuk bibir menjadi 

lembab dan pembuatan lip tint dapat ditambahkan flavor 

essence sesuai keinginan.  

 

B. Saran 
Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Memilih buah bit yang berkualitas baik agar hasilnya 

maksimal. 

2. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

ketahanan terhadap lip tint, seperti warna dan aroma 

pada lip tint.  

3. Aroma lip tint yang dibuat jika kurang suka dengan 

ditambahkan flavor essence sesuai dengan aroma yang 

diinginkan. 

4. Daya tahan lip tint yang dibuat jika kurang awet dapat 

ditambahkan minyak pohon teh dan ekstrak biji anggur 

supaya lebih tahan lama. 
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LAMPIRAN 

 

 
 

Gambar 1.1 Siapkan alat dan bahan  

 
 

 
 
 

Gambar 1.2 Buah bit merah yang sudah di cuci dan di potong 
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Gambar 1.3 Buah bit merah yang sedang di parut 

 

 

  
 

Gambar 1.4 Buah bit merah yang sedang di peras 

 



 

 22 

 
 

Gambar 1.5 Perasan buah bit merah yang di campur flavor essence 
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Gambar 1.6  Gambar 1.7 

Sebelum memakai lip tint Sesudah memakai lip tint 

 
 
 

 
Gambar 1.8   Gambar 1.9 

Sebelum memakai lip tint  Sesudah memakai lip tint 
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Gambar 1.10     Gambar 1.11 
Sebelum memakai liptint    Sesudah memakai liptint 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 1.12     Gambar 1.13 
Sebelum memakai liptint   Sesudah memakai lip tint 
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Gambar 1.14     Gambar 1.15 
Sebelum memakai lip tint   Sesudah memakai lip tint 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Gambar 1.16 

   Satu jam setelah pemakaian lip tint 
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