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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kehidupan masyarakat di zaman modern membuat 

kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, tidak diherankan 

banyak wanita yang semakin marak mencari tau tentang bagaimana cara 

menjadi cantik. Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik sangatlah 

besar.Dalam kesempatan ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan 

usahanya dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang 

tidak memenuhi persyaratan.Sasaran utamanya adalah para konsumen kaum 

wanita yang ingin mendapatkan hasil yang cepat dan maksimal, banyak 

wanita yang tertarik pada harga yg lebih terjangkau dan hasil yang cepat.
1
 

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar 

di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk 

selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak 

bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik 

yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. 

Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan 

harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang 

memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk 

kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar 

dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang 

                                                 
1
 Nina Arlita, Register Salon Kecantikan :Analisis Sosiolinguistik dan Semantik, Universitas 

Gajahmada, Yogyakarta, 2014, hlm 1.  



 

2 

 

terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya 

label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. 

Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga 

kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. 

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik 

mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih 

tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti 

suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa 

produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para 

wanita.
2
 

Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa 

pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek 

samping secara langsung. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Ahmadi  Miru  

dalam  bukunya  yang  berjudul Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen di Indonesia, menyatakan bahwa :
3
 

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam 

memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku 

usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai 

yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali 

dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad 

buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya 

perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari 

konsumen. 
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Selanjutnya Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa :
4
 

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk 

kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan 

mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri 

yang di impor langsung ke Indonesia. 

 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, 

menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu : 

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, 

bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa 

mulut terutama untuk membersihkan mewangikan, mengubah 

penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik. 
 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia 

Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat 

(BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, 

hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan  berbahaya  (Bahan  

Kimia  Obat)  dalam  kosmetik  adalah  bahan  kimia  obat  yang dilarang 

penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak 

organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang 

mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.
5
 

Perlindungan konsumen adalah aturan hukum yang dibuat untuk 

melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah 
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jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk 

dibeli. Hal ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan 

sewenang-wenang yang merugikan dari pelaku usaha hanya demi untuk 

kepentingan perlindungan konsumen.
6
 “Dengan demikian, upaya-upaya untuk 

memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen”.
7
 

Penggunaan kosmetik oleh konsumen yang harus harus diperhatikan 

adalah legalitas serta telah memenuhi prosedur mendirikan perusahaan dagang 

dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik 

yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik 

tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek 

di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), mencantumkan hasil tes 

uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pula 

masa kadaluarsa produk kosmetik.
8
 

Produk kosmetik yang banyak beredar di pasaran diperjual belikan 

dengan harga yang murah, kemasan yang menarik, mudah didapat namun 

tanpa kejelasan label. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap 

produk-produk dalam maupun luar negeri dan juga rendahnya kesadaran 

pelaku usaha dalam menjamin kejelasan label produk, sehingga produk yang 

diperjual belikan tersebut tidak aman untuk konsumen karena tidak dilengkapi 

dengan perizinan dan standar produk yang memadai. Akibatnya, produk 
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kosmetik yang dibeli oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil 

berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan.
9
 

Pertumbuhan klinik kecantikan yang sangat pesat ternyata terdapat sisi 

negatif, yaitu terdapat pada  produk kecantikan yang dikeluarkan oleh klinik 

kecantikan yang tidak cocok dipergunakan oleh konsumen. Tak heran jika banyak 

pengguna jasa kecantikan yang justru mengeluhkan produk dan/atau jasa yang 

diberikan oleh sebuah klinik kecantikan. Diantara keluhan konsumen tersebut 

biasanya terkait kondisi kulit konsumen yang bertambah buruk. Di dalam undang-

undang perlindungan konsumen jelaslah disebutkan bahwa pelaku usaha wajib 

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Namun 

dalam prakteknya pelaku usaha klinik kecantikan tidak menjamin mutu barang 

dan/jasa yang berlaku dengan adanya produk yang tidak cocok digunakan oleh 

konsumen. 

Sehingga konsumen berada dalam posisi yang lemah, terlebih lagi 

konsumen kurang memahami tentang hak-haknya sebagai konsumen dan 

kebanyakan dari mereka enggan mempermasalahkan kerugian yang terjadi 

dikarenakan banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan lagi untuk 

mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen 

merupakan bagian dari hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-

asas atau kaidah-kaidah yang mengatur sifat yang melindungi kepentingan 

konsumen.
 
Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil 
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semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang 

atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal 

tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, maka konsumen 

akan merasakan dampaknya.
10 

Peneliti mengambil objek penelitian di salon clarissa karena salon 

tersebut satu-satunya salon terkenal yang menjual perawatan kosmetik di 

Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Pelaku usaha yang menampilkan 

kecantikannya sebagai contoh bahwa dia telah menggunakan produknya untuk 

meyakinkan pelanggan. Salah satu contoh produk tanpa kejelasan label yaitu 

produk pemutih wajah berupa cream dengan nama Hetty Nugrahati Clarissa 

Cream yang dipasarkan kepada pelanggan salon Clarissa, pada produk ini 

tidak mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Produk ini hanya 

mencantumkan nama produk, manfaat serta berat/isi bersih atau netto. Pada 

produk ini hanya berisi nama produk, dan tidak disertai dengan keterangan-

keterangan lainnya seperti berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat. 
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Keinginan masyarakat untuk memperbaiki penampilan bagi wanita di 

Kabupaten Ngawi semakin meningkat, terutama untuk memutihkan wajah dan 

memperbaiki kerusakan kulit akibat penuaan. Namun hal tersebut, seringkali 

membuat banyak masyarakat kurang mempertimbangkan penggunaan produk 

kosmetik yang digunakan. Penulis melakukan pra survei kepada konsumen 

yang menggunakan produk kosmetik dari salon clarissa. Salah satunya warga 

bernama Ibu Pudji yang tinggal di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, 

memberikan keterangan bahwa dirinya memakai menggunakan Hetty 

Nugrahati Clarissa Cream untuk pemutih wajah dari salon clarissa dengan 

alasan ingin tampil cantik, harganya juga terjangkau dan rasa ketertarikan 

dirinya saat melihat si penjual menampilkan wajahnya yang glowing dengan 

memberi info kepada dirinya bahwa si penjual menggunakan cream wajah dari 

salonnya sebagai contoh hasil penggunaan cream. Produk kosmetik yang 

dipakai ibu Pudji berupa cream wajah, kemudian dalam waktu kurang lebih 

seminggu efek dari  penggunaan cream tersebut kulitnya menjadi gatal dan 

memerah seperi memar.
11

  

Masyarakat Kabupaten Ngawi saat ini tampaknya masih belum begitu 

paham akan risiko penggunaan kosmetik sehingga masih saja muncul kasus-

kasus kelainan kulit karena penggunaan kosmetik yang salah dan berlebihan. 

Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat menggunakan kosmetik tidak 

diimbangi dengan pengetahuan yang memadai akan risiko kosmetik yang 

digunakan. Kulit yang cantik sebenarnya adalah kulit yang sehat. Oleh karena 
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itu, untuk mempercantik kulit memang sebaiknya dengan jalan menjaga 

kesehatan kulit terlebih dahulu. 

Kulit yang sehat adalah kulit yang mempunyai fungsi normal, serta 

tanpa kelainan dan penyakit. Secara klinis, kulit sehat akan tampak tidak 

pucat, bersinar, cerah, halus bila diraba, kencang, lembab, serta bersih. Pada 

kasus yang ditemui di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi menunjukkan 

bahwa kejadian efek samping penyakit kulit dikarenakan pemakaian produk 

kosmetik yang tidak sesuai dengan jenis kulit pengguna sehingga timbul 

reaksi alergi. Kejadian yang paling banyak adalah ingin mencerahkan wajah 

tetapi hasilnya malah menjadi hitam karena pemakaian kosmetik yang tidak 

tepat, kebabalasan serta penggunaan yang tak sesuai dengan aturan. 

Konsumen yang mengeluh disebabkan iritasi dan rasa terbakar pada 

kulit seperti kasus di atas menyebabkan tidak aman dan tidak selamat, padahal 

konsumen berhak mendapatkan: 1) hak perlindungan kesehatan dan 

keamanan, 2) hak mendapat ganti rugi apabila di rugikan.
12

 Ibu Pudji Minarti 

memberika keterangan bahwa ketika dirinya mengalami iritasi akibat 

penggunaan produk kecantikan di salon clarissa Ibu Pudji meminta 

pertanggungjawaban  kepada pihak salon, saat diminta pertanggungjawaban 

pihak salon clarissa tidak mau bertanggungjawab dengan alasan karena barang 

yang sudah  dibeli  tidak bisa dikembalikan, pada kenyataannya keadaan 

wajah warga yang mengkonsumsi kosmetik tersebut menjadi tambah 

memprihatinkan.  

                                                 
12

 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana group, Jakarta, 2013, hlm 49. 



 

9 

 

Konsumen yang mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa terbakar pada 

kulit seperti dalam kasus di atas telah mengalami peristiwa yang menyebabkan 

mereka tidak aman tidak selamat. Ini berarti hak-hak mereka sebagai 

konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi terganggu. 

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak 

apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali 

dengan pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis kosmetik. Tindakan 

pelaku usaha menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya 

(Bahan Kimia Obat) merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan 

dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam pasal 7 huruf a 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyebutkan bahwa: 

Kewajiban Pelaku Usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan 

kegiatan usahanya.  

 

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi 

konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal 

terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu 

negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. 

Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan 

kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan 

perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui 

pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui 

tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Beberapa ahli untuk 



 

10 

 

mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, 

diantaranya : 

1. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya 

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
13

 

2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
14 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, perlindungan hukum dapat 

diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai 

seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan 

pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaatan 

konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan 

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah 

satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi 

kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah 

mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang 
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mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah 

pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan 

konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan 

pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, menyebutkan bahwa : 

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen 

dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM 

berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha 

untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM 

akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “tanggung jawab pelaku usaha salon Clarissa kepada 

konsumen dalam penggunaan produk kosmetik  di Kecamatan Gerih, 

Kabupaten Ngawi” 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang di  atas, dirumuskan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha salon Clarissa di 

Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi kepada konsumen terhadap 

penggunaan produk kosmetik Nugrahati Clarissa Cream ? 

2. Langkah hukum apa yang dapat ditempuh konsumen apabila 

pelaku usaha tidak bertanggungjawab terhadap resiko negatif 

penggunaan produk kosmetik Nugrahati Clarissa Cream ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di  atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha salon Clarissa di 

Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi kepada konsumen terhadap 

penggunaan produk kosmetik Nugrahati Clarissa Cream. 

2. Untuk memahami langkah hukum apa yang dapat ditempuh 

konsumen apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab terhadap 

resiko negatif penggunaan produk kosmetik Nugrahati Clarissa 

Cream. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha salon Clarissa 

kepada konsumen dalam penggunaan produk kosmetik  di Kecamatan Gerih, 

Kabupaten Ngawi ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan 

secara teoritis dan praktis.. 
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1. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke 

arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya.  

2. Kegunaan Praktis. 

a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perlindungan 

konsumen terhadap produk kosmetik. 

b. Bagi pelaku usaha, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam hal tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap penjualan produk kosmetik.  

c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan pengetahuan atau pencerahan berkaitan dengan 

perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk kosmetik. 

E. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah dalam mempelajari dan memahami isi skripsi ini, 

berikut disampaikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi 

dari Bab I sampai Bab V, yaitu : 

Bab I sebagai pendahuluan dalam skripsi ini akan mengemukakan 

mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian. 

Kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari 

kajian teoritis yang berguna sebagai acuan dalam melakukan pembahasan 

terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan tentang Pelaku 

Usaha, Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan tentang Hukum 

Perlindungan Konsumen, Tinjauan tentang Konsumen, Tinjauan Umum 

Kosmetik. 

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode 

analisis data. 

Bab IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi tanggung jawab pelaku usaha 

salon Clarissa kepada konsumen dalam hal penggunaan produk kosmetik di 

Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi dan kendala yang dihadapi Pelaku Usaha 

Salon Clarissa kepada Konsumen dalam hal penggunaan produk kosmetik di 

Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. 

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

  

 

 

 

 


