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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan zaman, pada zaman modern saat ini, setiap manusia 

khususnya perempuan ingin memiliki kulit yang putih dan ingin terlihat tampil 

cantik. Seiring dengan munculnya berbagai macam kosmetik yang beredar di 

Indonesia, hal ini terkadang memunculkan keinginan setiap kaum perempuan 

untuk membeli dan mencoba kosmetik-kosmetik yang beredar dan dijual bebas di 

pasaran. Dengan banyaknya iklan-iklan pada televisi maupun majalah 

memperlihatkan bahwa perempuan yang menjadi model iklan adalah kaum 

perempuan yang berkulit putih. Dan pada iklan-iklan yang ditayangkan yakni 

mengatakan bahwa perempuan cantik adalah perempuan yang berkulit putih. 

Sehingga media iklan juga sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas penduduknya berkulit sawo matang. 

Kosmetik saat ini menjadi salah satu hal yang hadir dalam era modern ini. 

Dimana saat ini kosmetik memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat khususnya 

kaum perempuan. Istilah kosmetik dari bahasa inggris “cosmetics”, berasal dari 

kata “kosmein” yang berarti berhias. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1.1745 tentang kosmetik 

mendefisinikan bahwa 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 mukosa mulut terutama untuk 
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membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau 

badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 

Terdapat barbagai merek kosmetik yang beredar di Indonesia. Jenis 

kosmetik dibedakan menjadi dua yakni kosmetik modern dan kosmetik 

tradisional. Kosmetik modern yaitu kosmetik yang dicampur dengan bahan kimia 

dan diolah secara modern. Sedangkan dalam kosmetik tradisional yaitu kosmetik 

yang diolah dengan bahan alami dan cara yang tradisional. Menurut peraturan 

Mentri Kesehatan RI ada 13 macam kosmetik yakni kosmetik untuk bayi, 

kosmetik untuk mandi, kosmetik untuk mata, kosmetik untuk rambut, kosmetik 

untuk mulut, kosmetik untuk wajah, kosmetik untuk kebersian badan, wangi-

wangian, kosmetik perawatan kulit, kosmetik untuk perawatan kuku, kosmetik 

untuk cukur, dan kosmetik untuk suntan dan sunscreen. 

 Saat ini kosmetik menjadi kebutuhan yang penting dan kosmetik selalu 

dicari oleh masyarakat khususnya kaum perempuan. Tetapi dalam kenyataannya, 

produk-produk kosmetik telah membuat masyarakat khususnya kaum perempuan 

menjadi ketergantungan serta mencari-cari akan kosmetik supaya mereka bisa 

tampil cantik dan menarik. Selain kosmetik menjadi kebutuhan  masyarakat 

khususnya kaum perempuan, para produsen bersaing membuat kosmetik untuk 

dijual dan laku di pasaran. Dengan adanya harga pemutih wajah yang murah serta 

hasilnya terlihat cepat dalam memutihkan wajah hal ini menjadikan perilaku 

konsumsi sangat mudah dipengaruhi untuk membeli suatu produk.  

Perempuan saat ini banyak yang ingin memiliki kulit putih, bersih dan 

glowing. Sehingga banyak oknum-oknum atau pelaku usaha memproduksi 
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kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Banyak produk-produk kosmetik 

khususnya pemutih wajah yang beradar dan tidak memiliki izin BPOM. Dalam 

berita dalam Faktual News yang ditulis Arifin (2017:1) menuliskan bahwa BPOM 

mengelar razia di Kota Malang, dalam razia kali ini ditemukan sejumlah produk 

kecantikan kosmetik tanpa nomor izin registrasi dan beberapa produk ada yang 

bertuliskan BPOM palsu, serta kosmetik yang dicurigai berbahaya. Kemudian  

produk tersebut langsung disita dalam razia itu. Semakin maraknya peredaran 

kosmetik ilegal tentunya ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha tersebut. 

Dan pelaku usaha membuat kosmetik tersebut tentuanya adanya permintaan dari 

pasar yang menginkan produk tersebut. Karena saat ini kebanyakan masyarakat 

khususnya kaum perempuan mencari kosmetik pemutih wajah dengan harga 

murah dan produk yang dipakainya cepat untuk memutihkan kulit wajah mereka. 

Gloria Swanson (Anthony, 1993:115) mengatakan bahwa wajah menjadi 

penentu dasar bagi persepsi mengenai kecantikan atau kejelekan individu, dan 

semua persepsi ini secara langsung membuka penghargaan diri dan kesempatan 

hidup kita. Wajah sungguh-sungguh menyimbolkan diri dan menandai banyak hal 

dari bagian diri yang berbeda. Seseorang dapat diidentifikasikan melalui wajahnya 

dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya.  

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa wajah salah satu indikasi bahwa 

seseorang dikatakan cantik atau jelek melalui wajah. Tidak heran bahwa kaum 

perempuan mencari-cari produk kosmetik supaya mereka terlihat cantik. Seiring 

dengan hal itu banyak pula produk-produk kosmetik khususnya pemutih wajah 

yang banyak beredar di Indonesia.Saat ini banyak produk-produk pemutih kulit 
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khususnya wajah yang ditawarkan mulai dari klinik kecantikan, salon, sampai 

pada produk-produk kosmetik yang dijual bebas di pasaran. Banyak orang-orang 

di Indonesia kususnya kaum perempuan menginginkan kulit yang putih dan bersih 

supaya terlihat cantik.  

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya berkulit sawomatang saat ini 

banyak yang menginginkan kulit putih. Karena adanya tampilan serta iklan-iklan 

di televisi yang memperlihatkan yang menjadi model dalam televisi adalah 

perempuan yang memiliki kulit putih. Dan saat banyak masyarakat khususnya 

perempuan mendatangi klinik-klinik kecantikan dan salon untuk mendapatkan 

kulit putih dan bersih seperti yang diinginkan. Serta ada pula mereka yang 

memakai produk kosmetik yang dijual bebas di pasaran. 

Terdapat BPOM (Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan). BPOM 

(2014:1) tugas utama BPOM untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan tugas balai  BPOM nomer 14 Tahun 2014 yakni 

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan 

makanan, yang meliputi pengawasan serta produk terapetik, narkotika, 

psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta 

pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

Setiap produk kosmetik yang dijual di Indonesia harus memiliki ijin 

BPOM. Karena dengan adanya izin BPOM maka produk kosmetik tersebut 

dinyatakan aman untuk digunakan. Serta setiap masyarakat berhak memakai 

kosmetik yang aman untuk digunakan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada 
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kosmetik khususnya pemutih wajah. Saat ini pemutih wajah banyak dicari oleh 

kaum perempuan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang kebayakan berkulit 

sawo matang, mereka menginginkan kulit yang putih agar mereka terlihat tampil 

cantik.  

BPOM mengumumkan 70 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya 

seperti merkuri. Dalam berita yang ditulis oleh Purwanto (2009:1) bertuliskan 

telah diadakan uji laboratorium sejak September 2008 hingga Mei 2009. Ke-70 

produk diatas bisa memicu penyakit gangguan syaraf, gangguan, perkembangan 

janin, serta penyakit kanker. Berikut 70 kosmetik yang dinyatakan BPOM sebagai 

produk berbahaya yakni 18 merek kosmetik lipstickdan 44 merek perawatan kulit. 

Salah satunya yaitu merek LH. 

 Berdasarkan topik berita di atas, di Indonesia masih banyak kosmetik 

yang berbahaya dan tidak memiliki izin BPOM masih beredar di pasaraan. Dalam 

berita Radar Malang yang ditulis Lil (2016:1) mengatakan Di Kota Malang 

menjadi sasaran empuk beredarnya kosmetik tak berizin. Tim Radar Malang 

selama beberapa hari menelusuri penyebab kosmetik abal-abal ini. Penyebabnya 

yakni sejumlah korban mengaku wajahnya rusak setelah memakai kosmetik palsu 

itu. Berhubungan dengan topik berita di atas di Kota Malang masih banyak toko-

toko kosmetik yang menjual kosmetik berbahaya serta tidak memiliki izin edar 

dari BPOM. Dalam observasi awal, peneliti masih banyak melihat toko-toko 

kosmetik menjual produk kosmetik pemutih wajah yang berbahaya tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil produk  pemutih wajah merek  LH karna 

di Kota Malang pemutih wajah merek LH masih dijual bebas dan beredar di Kota 
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Malang.Beredarnya jenis-jenis kosmetik yang berbahaya di Kota Malang  

meresahkan masyarakat di Kota Malang. Tetapi masih ada yang memakai produk 

kosmetik tersebut. Dalam observasi awal penulis menemukan bahwa ada seorang 

wanita yang berkerja sebagai SPG rokok memakai produk kosmetik tersebut. 

SPG (Sales Promotion Girl) memiliki tugas untuk mempromosikan dan 

memperkenalkan produk yang ditawarkannya secara langsung kepada calon 

pembeli. Penampilan SPG yang menarik dan harus bertampil cantik menjadi daya 

tarik sendiri dalam memperkenalkan produknya agar calon pembeli bisa membeli 

produknya. SPG yang dituntut tampil cantik dan memilik wajah yang berkulit 

putih menjadi daya tarik untuk mempengarui calon pembeli. Dalam penelitian ini 

pada observasi awal, penulis mengambil SPG karena adanya SPG rokok yang 

menggunakan kosmetik  pemutih wajah untuk menunjang penampilannya dalam 

pekerjaannya sebagai SPG. 

Dalam observasi awal, peneliti mengetahui dan sempat mewawancarai 

seorang SPG rokok X yang memakai produk pemutih wajah merek LH yang tidak 

memiliki izin BPOM. Dalam wawancara tersebut, dia menjelaskan bahwa dia 

ingin membeli produk pemutih wajah dan ingin cepat terlihat hasilnya. Pemutih 

wajah yang tidak memiliki izin BPOM ini hasilnya cepat memutihkan dan bikin 

kulit terlihat bersih. Dia membeli produk tersebut tanpa berfikir panjang untuk 

kesehatan kulit wajahnya. Serta pekerjaannya sebagai SPG rokok, dia dituntut 

untuk tampil cantik dan memiliki wajah yang putih. Berdasarkan data awal yang 

didapat, SPG ini memakai produk pemutih wajah tersebut karena sebagai 

kebutuhan mereka untuk tampil cantik karena profesinya sebagai SPG rokok. 



7 
 

Selain itu, SPGrokok X ini mempunyai gaji yang cukup yaitu sekitar 

Rp.200.000-250.000 perhari dalam satu event. Pada saat wawancara dengan SPG 

rokok X mengatakan “gajinya 200-000 -250.000 per hari. Tergantung event 

berapa hari. Tapi lumayan kok mbak gajinya SPG itu. Cukup lah buat beli sepatu, 

celana, baju-baju terbaru, tas” (wawancara dengan DI, pada 12 Oktober 2018).  

Biasanya event tersebut berlangsung selama 1-5 hari. Gaji SPG termasuk 

dikatakan cukup untuk bisa membeli produk kosmetik pemutih yang ada di klinik-

klinik kecantikan misalnya pada klinik kecantikan natasha, larissa, LBC, dll. 

Tetapi SPG rokok ini malah lebih menggunakan produk kosmetik LH. Maka dari 

itu, peneliti ingin melihat alasan kenapa para SPG rokok ini memilih 

menggunakan produk kosmetik merek LH  yang tidak memiliki izin BPOM. 

Peneliti melihat ada hal yang menarik yakni kenapa SPG itu memilih 

kosmetik pemutih wajah merek LH yang tidak memiliki izin BPOM yang sudah 

jelas termasuk dalam kosmetik berbahaya. Serta peneliti ingin megetahui kenapa 

para SPG itu memilih kosmetik tersebut. Dan atas pertimbangan apa para SPG itu 

memilih kosmetik tersebut. Maka uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

para SPG (Sales Promotion Girl) dituntut untuk berpenampilan cantik dan 

menarik. Kebutuhan akan tampil cantik dan menarik itu merupakan suatu 

kebutuhan bagi seorang SPG rokok. Banyak dari mereka melakukan dengan cara 

apapun untuk bisa tampil cantik. Salah satunya yaitu dengan membeli kosmetik 

yang tidak memiliki ijin BPOM. Para SPG rokok rela membeli kosmetik pemutih 

wajah yang tidak memiliki izin edar BPOM.  
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Dari kesimpulan diatas, maka peneliti ingin melihat dari sisi SPG rokok, 

sudah jelas bahwa kosmetik pemutih tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan 

banyak masyarakarat khususnya SPG rokok yang mengunakan produk pemutih 

wajah tersebut. Peneliti ingin mengetahui tindakan sosial SPGrokok ini, mengapa 

SPG rokok menggunakan produk pemutih wajah merk LH. Maka dari itu peneliti 

mengambil judul “Tindakan Sosial SPG Rokok X Dalam Pemakaian Produk 

Pemutih Wajah Di Kota Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari 

jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan 

di atas, maka fokus permasalahan yang dirumuskan dan diteliti dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana tindakan sosial SPG rokok X dalam pemakaian produk 

kosmetik pemutih wajah yang tidak memiliki izin BPOM? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui tindakan sosial SPG rokok X dalam pemakaian produk kosmetik 

pemutih wajah yang tidak memiliki izin BPOM di Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

A. Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan akademis bagi para pembaca maupun peneliti. 
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2. Memberikan pengetahuan mengenai tindakan sosial. 

3. Memberikan pengetahuan dalam mengembangkan kajian sosiologi 

khususnya masalah mengenai kosmetik yang beredar dan tidak 

memiliki ijin BPOM. 

4. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

B. Manfaat Praktis 

1. Supaya dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai 

kosmetik-kosmetik berbahaya yang beredar di Indonesia.  

2. Supaya masyarakat mengetahui bahwa masih banyak kosmetik-

kosmetik berbahaya dan tidak memiliki ijin BPOM yang beredar dan 

dijual bebas di pasaran.  

3. Sebagai acuan untuk BPOM lebih menindak lanjuti kasus mengenai 

beredarnya kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM. Karna masih 

banyak kosmetik berbahaya yang beredar di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 


