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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sdebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dalam pembukaan UUDNRI 1945 

juga menyebutkan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia yang  melindungi  

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”Bentuk  

cita-cita  luhur yang menjadi amanah negara yaitu melindungi segenap atau 

seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang bisa saja merugikan 

rakyatnya.  

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan 

khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah 

menghasilkan   berbagai  variasi  barang  dan /atau jasa yang dapat 

dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang 

didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  telah  

memperluas  ruang  gerak  arus  transaksi  barang  dan  / atau  jasa  melintasi  

batas-batas wilayah suatu negara, sehingga 

barang  dan / atau  jasa  yang  ditawarkan  bervariasi baik  produksi  luar 

negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu 
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pihak  mempunyai  manfaat bagi  konsumen karena kebutuhan konsumen 

akan  barang  dan / atau  jasa  yang  diinginkan  dapat terpenuhi serta semakin 

terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang 

dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
1
 

Hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk 

melindungi  konsumen  (warga negara)  dari  perbuatan curang oknum  

pelaku  usaha baik dari dalam  negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena 

itu perlindungan terhadap konsumen merupakan upaya  kongkrit yang 

dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi warga negara 

(konsumen) sebagaimana yang diamanatkan oleh UUDNRI 1945.
2
 

Upaya Pemerintah dalam melindungi konsumen adalah dengan  

mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya ditulis Undang Undang Perlindungan Konsumen), 

namun Undang-Undang Konsumen tersebut belum menunjukan keberpihakan 

dan terakomodasinya keluhan-keluhan konsumen. Salah satu alasan 

dikeluarkannya undang-undang ini, karena ketentuan hukum yang melindungi 

kepentingan konsumen di Indonesia saat ini belum memadai, secara umum 

berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah  

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepala konsumen. 

                                                                   
1
 Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

2
 Ali Mansyur, Irsan Rahman, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya 

Peningkatan Mutu Produksi Nasional, Jurnal hukum, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Vol. 

2, 2015, hlm. 3. 
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Bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum akan harkat 

dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau 

sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu 

hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari sesuatu yang mengakibatkan 

tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
3
 

Namun, lemahnya pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan 

Konsumen dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global dan pelaku usaha 

nasional untuk menjual produksinya yang unsafe dan understandard. Hal ini 

semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan 

konsumen terhadap akibat buruk menggunakan barang dibawah standar yang 

telah ditetapkan dalam undang-undang.
4
  

Menurut Barkatullah Abdul Halim kunci pokok perlindungan hukum 

bagi konsumen yaitu antara konsumen dan pelaku usaha (produsen) saling 

membutuhkan, hal ini dapat dilihat, apa artinya produksi jika tidak ada yang 

membeli atau menggunakan, tetapi produk tersebut haruslah aman dan dapat 

mamuaskan konsumen. Oleh karena itu antara konsumen dan pelaku usaha 

saling membutuhkan seperti simbiosis mutualisme.
5
 

Salah satu hak konsumen atas produk yang dijual di pasaran adalah 

hak untuk mendapatkan informasi atas barang yang dibelinya, hal ini 

                                                                   
3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 

hlm. 25. 
4
 Ibid, hlm. 2.  

5
 Barkatullah Abdul Halim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce 

Lintas Negara di Indonesia, Naskah Publikasi Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta 2009, hlm. 27. 
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sebagaimana diatur Pasal 4 huruf  c Undang Undang Perlindungan 

Konsumen, yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah “Hak atas 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa”. Berdasarkan Pasal 4 huruf c tersebut di atas, semua produk 

yang dijual dipasaran, baaik dijual secara grosir atau eceran dan produk 

rumahan wajib dan harus memberikan informasi yang jelas dan jujur 

menganai barang yang dibuat dan diproduksi baik memberikan informasi 

secara langsung atau melalui selebaran baik yang menempel pada barang 

maupun dibagikan secara langsung kepada konsumen. 

Khususnya untuk produk kosmetik atau kecantikan yang dijual salon-

salon kecantikan yang sekarang ini diminati oleh konsumen atau masyarakat. 

Kosmetik merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam dunia 

kecantikan, jenis-jenis kosmetik semakin berkembang dari masa ke masa dan 

berdampak pada semakin meningkatnya industri kosmetik khususnya di 

Indonesia.  Hal ini tidak terlepas dari gaya hidup modern saat ini, terbukti dari 

tingginya produksi kosmetik di Indonesia yang dari tahun ke tahun 

penjualannya semakin meningkat. 

Persaingan industri kosmetik seperti sekarang ini semakin ketat, 

produsen kosmetik yang semakin tahun semakin tumbuh berkembang 

menawarkan produknya kepada masyarakat dengan berbagai keunggulannya. 

Hal ini tidak terlepas dari tuntutan jaman yang mengharuskan seseorang 

khususnya kaum perempuan tampil maksimal dan lebih baik dari orang lain, 

sehingga mengharuskan membeli kosmetik. Konsumen dalam membeli 
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produk kosmetik tidak terlepas dari merek dan harga kosmetik yang akan 

dibelinya, karena hal ini berpengaruh dengan pendapatan atau penghasilan 

seseorang.
6
 

Semakin banyak produk kosmetik yang ditawarkan produsen yang ada 

dipasaran, semakin membuat konsumen harus berhati-hati dalam memilih 

produk kecantikan. Oleh karena itu, banyak konsumen yang lebih memilih 

produk kecantikan yang ditawarkan oleh salon kecantikan, karena ada 

beberapa keuntungan dan kelebihan produk kecantikan yang ditawarkan oleh 

salon kecantikan, yaitu konsumen mengetahui pemilik salon karena sebagai 

pelanggan, alamatnya jelas jika terjadi sesuatu terhadap dirinya (konsumen), 

mengenal baik pemilik salon kecantikan dan bertanggung jawab.  

Konsumen sebagai pembeli kosmetik dari salon kecantikan berhak 

mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk kecantikan yang 

dibelinya, baik kualitas dan efek samping dengan pemakaian produk 

kecantikan yang dibelinya. Apabila produk kosmetik yang dijual oleh pemilik 

salon mempunyai efek sampinh yang membahayakan konsumen/pemakai, 

maka konsumen berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, hal ini 

sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah Hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya’. 

                                                                   
6
 Gita Sugiarti, Analisis Kepuasan Konsumen DFalam Memilih  Produk Kosmetik Sariayu Martha 

Tilaar Di Kota Semarang, Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 

1945 Semarang, 2017, hlm. 1. 



 

6 
 

Berdasarkan Pasal 4 huruf h tersebut di atas, sebaiknya konsumen 

yang membeli produk kecantikan di salon kecantikan sebaiknya membuat 

perjanjian tertulis, perjanjian tersebut sebagai  ikatan antara penjual dan 

pembeli jika terjadi sesuatu terhadap produk kecantikan yang dibeli 

konsumen. Perjanjian  Jual beli termasuk dalam perjanjian konsesuil yaitu 

suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada 

detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli. Konsumen sebagai 

pembeli produk kosmetik tetap harus mendapatkan perlindungan dalam 

penggunaan produk kosmetik, meskipun pemilik salon kecantikan telah 

memberikan jaminan tanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap dirinya, 

tetapi perjanjian yang dibuat secara tertulis tetap harus dibuat sebagai jaminan 

konsumen. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada member 

produk skincare yang dijual disalah satu salon kecantikan Santa Beauty Care. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK 

KECANTIKAN. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut 

: 
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1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan produk 

kecantikan yang menimbulkan kerugian ? 

2. Apa yang menjadi hambatan dan kendala secara umum dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Berdasarkan Undang 

Undang Perlindungan Konsumen. 

C. Keaslian Penelitian (Penelitian Sebelumnya) 

Keaslian penelitian dalam penelitian sangat diperlukan, hal ini sebagai 

bukti bahwa tidak ada plagiarism antara penelitian yang sekarang dengan 

penelitian sebelumnya. Sepengetahuan penulis, tesis dengan judul 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP 

PENGGUNAAN PRODUK KECANTIKAN belum pernah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya. Keaslian pada penelitian ini teridentifikasi pada: 

1. Judul dalam penelitian ini belum digunakan pada penelitian sebelumnya; 

2. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kudus, tergolong penelitian 

baru dengan judul baru dan lokasi yang baru, yaitu di Kota Kudus. 

Harapan penulis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya atau yang akan 

datang, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, 

maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum 

konsumen terhadap penggunaan produk kecantikan yang menimbulkan 

kerugian. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan kendala secara umum 

dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen 

Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen 

E. Manfaat Penelitian 

Ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan 

secara praktis, sebagai berikut : 

1. secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kalangan 

akademisi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu 

hukum khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. 

b. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan 

masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, 

mengenai perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang 

Undang Perlindungan Konsumen. 
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2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, informasi 

dan wawasan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang undangan yang akan 

datang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu 

mengenai perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang 

Undang Perlindungan Konsumen. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian itu merupakan cara ilmiah agar bisa memperoleh 

dan dapat mengumpulkan data penelitian dengan fungsi dan tujuan tertentu. 

Ilmiah maksudnya dalam kegiatan penelitian didasarkan pada ketentuan, 

syarat serta ciri- ciri keilmiahan yakni empiris, rasional dan juga sistematis.  

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

metode yang lazim dan umum digunakan dalam sebuah penelitian, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris, Menurut Hilman Hadikusuma empiris maksudnya adalah  bahwa 

penelitian itu bersifat menjelajah, melukiskan (deskriptif) dan menjelaskan 

(eksplanator).
7
 Pemilihan yuridis empiris, karena penelitian ini selain 

                                                                   
7
 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, 

Bandung, 1995, hlm. 2. 
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menggunakan pendekatan yuridis, juga menggunakan data lapangan, hal 

ini berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi dan selanjutnya akan 

dilakukan analisis untuk membuat kesimpulan terhadap permasalahan 

yang diteliti, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi  konsumen 

terhadap produk kecantikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan penyelesaian sengketa antara konsumen yang mengalami 

ketidakcocokan penggunaan produk kecantikan. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif 

analitis. Deskripsi, artinya dalam penelitian ini akan menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami untuk 

ditarik kesimpulan, Penelitian deskriptif juga dapat dikatakan sebagai 

penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah 

tertentu dan pada saat tertentu.
8
  

Penelitian ini dikatakan deskriptif, karena hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan konsumen sebagaimana 

diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen . 

 

 

 

 

                                                                   
8
 Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 

1988, hlm. 93. 
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3. Populasi dan Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua objek individu atau 

seluruh hasil yang akan diteliti, yaitu semua konsumen yang perlu 

mendapat perlindungan.
9
  Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

konsumen yang menggunakan produk kosmetik. 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling, artinya dalam penelitian ini akan mengambil sampel 

yang memenuhi persyaratan. Dalam penelitian ini sampel  yang akan 

diteliti adalah konsumen member SBC yang menggunakan produk 

kosmetik sincare.
10

 Alasan pengambilan teknik purposive sampleing 

karena sampel yang akan diteliti terlalu luas, selain itu keterbatasan waktu, 

tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah 

yang besar. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pemilik Salon/pelaku usaha kecantikan sebanyak dua pelaku;  

b. Konsumen member 4 orang, SBC 2 (dua) orang dan pengguna 2 

(dua) orang 

c. Direktur LPSK 

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, 

karena hal ini berkaitan erat dengan akurasi data yang akan digunakan 

dalam pembahasan dan hasil penelitian yang nantinya dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, 

                                                                   
9 Suparmono, Metode Pengumpulan Data, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm. 90. 
10 Ronny Hanintijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 51. 
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maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai 

data pendukung.  

Data primer merupakan data yang diperoleh atau didapat secara  

langsung dari narasumber/informan, data primer ini merupakan data yang 

masih mentah atau orisinal, sehingga perlu diolah terlebih dahulu supaya 

dapat digunakan. Data primer diperoleh dengan  cara melakukan 

wawancara dengan responden/informan yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu atau dengan cara memberikan quisioner.
11

 Menurut  Suwartono 

wawancara adalah cara dalam  menjaring informasi atau data dengan cara 

tanya jawab dengan narasumber atau informan yang sudah ditentukan 

secara verbal/lisan.
12

  Burhan Ashshofa memberikan penjelasan bahwa 

untuk mendapatkan data primer dengan  meminta keterangan secara lisan 

dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.
13

 

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum dan dokumen 

yang tidak resmi, untuk memperoleh data sekunder dengan cara 

melakukan studi kepustakaan (library research), atau dengan mempelajari 

peraturan  perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku 

ada kaitannya dengan objek penelitian yang sedang diteliti.
14

  

 

 

                                                                   
11

 M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis,  Siklus, 

Yogyakarta, 2011, hlm. 50. 
12

 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, Andi Ofset, Yogyakarta, 2014, hlm. 48. 
13

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.  
14

 H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54. 
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Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 

i. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang 

mempunyai otoritas (autoritatif), 
15

 bahan hukum primer dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata; 

c. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi.
16

  Bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1) Buku-buku / literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

sedang diteliti yaitu yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, 

khususnya konsumen member SBC pengguna kosmetik sincare. 

2) Hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel yang dipublikasikan;  

3) Arsip-arsip. 

 

c. Bahan hukum tertier 

Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu merupakan petunjuk 

atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

                                                                   
15

Ibid, hlm.  47. 
16

Ibid, hlm. 54. 
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hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain 

sebagainya. 

5. Metode Analisa Data 

Analisis data menurut H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar.
17

 Menurut H.B. Sutopo analisis 

mempunyai arti sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara 

logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif 

dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. 

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, 

yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti.
18

 

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini maka metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. 

Tujuan dari Analisis kualitatif yaitu untuk melakukan penafsiran atas 

fenomena sosial.
19

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penulisan tesis ini terdiri dari4 (empat) 

bab,masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam 

setiap bab berisi sebagai berikut di bawah ini : 

                                                                   
17

H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Pustaka Setia, 

Bandung, 2012, hlm. 145. 
18

 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, 

hlm. 37. 
19

 Ibid, , hlm. 77. 



 

15 
 

BAB 1 Pendahuluan, dalam bab ini akan mengulas tentang, Latar 

Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini berisi landasan teori yang 

akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Perlindungan 

Konsumen, Pengertian perlindungan hukum, Pengertian Perlindungan 

Konsumen dan Pelaku Usaha, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, 

Asas Perlindungan Konsumen, Tujuan Perlindungan Konsumen, Hak-Hak 

Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha, Pengertian Pelaku 

Usaha, Kewajiban Pelaku Usaha, Larangan Pelaku Usaha, Tinjauan Umum 

Tentang Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian dan 

Unsur Dalam Perjanjian.  

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan 

mambahas mengenai permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai 

bentuk perlindungan konsumen member SBC terhadap produk kosmetik 

sincare dan hambatan dan kendala secara umum dalam upaya memberikan 

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang Undang 

Perlindungan Konsumen. 

Bab IV. Penutup, dalam babi ni akan membahas kesimpulan dan 

saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh 

dilapangan selama dalam penelitian. 

 

 


