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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Peredaran Kosmetik di Indonesia 

Kosmetik saat ini merupakan kebutuhan bagi sebagaian besar masyarakat 

perempuan di Indonesia. Perempuan identik dengan keindahan dan selalu ingin 

tampil cantik. Oleh karna itu mereka selalu menggunakan berbagai kosmetik 

untuk menunjang penampilannya. Menurut Kementrian Perindustrial Republik 

Indonesia mengatakan Indonesia merupakan lahan subur indrustri kosmetik. 

Berdasarkan data Kementrian Perindustrian (2016), pertumbuhan pasar industri 

ini rata-rata mencapai 9,67% per tahun dalam enam tahun terakhir (2009-2015). 

Diperkirakan besar pasar kosmetik sebesar 46,4 trilliun di tahun 2017. Dengan 

jumlah tersebut, Indonesia merupakan potensial market bagi para pengusahan 

industri kecantikan. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa banyak 

masyarakat Indonesia banyak mencari kosmetik. Hal ini dimanfaatkan oleh 

produsen kosmetik, banyak produsen kosmetik membuat produk-produk kosmetik 

agar mencari keuntungan. 

Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani “kosmein” dalam Bahasa Inggris 

“cosmetics”  yang artinya berhias. Menurut Peraturan Mentri Kesehatan RI 

No.445/MenKes/PerMenKes/1998 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 
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tetap dalam keadaan baik, memperbaiki, bau badan tetapi tidak dimaksudkan 

untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. 

Tranggono (2007:7) menyebutkan bahwa menurut peraturan Mentri 

Kesehatan RI, kosmetik dibagi menjadi 13 preparat yaitu (1) Preparat untuk bayi 

contohnya minyak bayi, sabun bayi, bedak bayi, dll, (2) Preparat untuk mandi 

contohnya yaitu sabun mandi, (3) Preparat untuk mata contohnya maskara, 

eyeliner, eye shadow, (4) Preparat untuk wangi-wangian contohnya parfum, toilet 

water, body mist, dll, (5) Preparat rambut contohnya shampo, hair spray, dll, (6) 

Preparat pewarna rambut contohnya cat pewarna rambut, (7) Preparat makeup 

(kecuali mata) contohnya bedak, lipstik, blushon, dll (8) Preparat untuk 

kebersihan mulut contohnya pasta gigi, sikat gigi, (9) Preparat untuk kebersihan 

badan contohnya deodorant, dll, (10) Preparat kuku contohnya cat kuku, 

pembersih cat kuku, (11) Preparat perawatan kulit pembersih, pelembab, cream 

malam, cream siang, dll, (12) Preparat cukur contohnya sabun untuk cukur, (13) 

Preparat untuk suntan dan sunsreen contohnya sunblok, alat-alat make up yang 

mengandung perlindungan sinar matahari. Menurut sifat dan cara pembuatan 

kosmetik dibagi menjadi dua yaitu kosmetik modern yaitu kosmetik yang dibuat 

dari bahan kimia dan diolah secara modern, sedangkan kosmetik tradisional yaitu 

kosmetik yang terbuat dari bahan tradisional dan diolah secara tradisional. 

Kosmetik menurut kegunaannya dibagi menjadi dua yakni peratama 

kosmetik perawatan kulit (skin care) digunakan untuk merawat kebersihan dan 

kesehatan kulit contohnya yaitu sabun, pembersih muka, susu pembersih, 

pelembab kulit, cream malam, cream pagi, scrub cream, sun block, dll. Kedua 
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kosmetik riasan (make up) digunakan untuk menutupi cacat pada kulit sehingga 

menghasilkan penampilan yang lebih menarik contohnya yaitu, lipstik, bedak, 

blush on, eyeshadow, foundation, kosmetik pemutih kulit, cat rambut, dll.  

Di Indonesia kosmetik-kosmetik yang beredar harus memiliki izin BPOM. 

Tugas Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yaitu pengawasi peredaran 

kosmetik yang beredar di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Kepala BPOM 

Nomer 14 Tahun 2014 fungsi BPOM yakni : 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboraturium, pengujian dan penilaian 

mutu produk terapik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat 

tradisional, kosmetik produk komplemen, pangan dan bahan bebahaya 

3. Pelaksaan pemeriksaan laboraturium menguji, dan menilai mutu 

produk secara mikrobiologi 

4. Pelaksaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi 

5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum 

6. Pelaksaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

7. Pelaksaan kegiatan layanan informasi konsumen 

8. Evaluasi dan penyusunan pengujian obat dan makanan 

9. Pelaksaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan 

10. Pelaksaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan sesuai dengan bidang tugasnya 
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Dengan adanya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berarti 

BPOM mempunyai tugas mengatur dan mengurusi izin peredaran kosmetik yang 

ada di Indonesia. Setiap kosmetik yang beredar di Indonesia harus terdaftar dalam 

badan pengawasan obat dan makanan supaya melindungi masyarakat dari 

kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau kosmetik ilegal. 

Dalam kenyataannya banyak kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM 

yang beredar di Indonesia. Para pelaku usaha yang ingin mendapat keuntungan 

yang banyak, mereka membuat kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM dan 

menggunakan bahan yang berbahaya. Padahal peredaran kosmetik di Indonesia 

menurut BPOM harus memunuhi standarisasi, kosmetik yang diedarkan atau 

diproduksi memiliki persyaratan yang harus dimiliki yaitu: 

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu 

serta persyaratan lainnya yang ditetapkan 

2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik 

3. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) 

Dan untuk mengetahui bahwa kosmetik yang digunakan aman atau tidak 

BPOM menfasilitasi mengecekan nomor yang tertera di kosmetik, dicek melaluli 

website BPOM karena banyak kosmetik yang beredar menggunakan nomor 

BPOM palsu. Untuk membuktikan kosmetik itu telah terdaftar atau tidak 

konsumen bisa langsung mengecek ke website BPOM dengan menulis nomor 

BPOM yang tertera di produk kosmetik tersebut. 
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4.2 Jenis Kosmetik Berbahaya Yang Beredar di Indonesia 

Kosmetik berbahaya yaitu kosmetik yang mengandung bahan-bahan 

berbahaya. Bahan-bahan berbahaya yaitu : 

1. Merkuri yang bisa menyebabkan kanker 

2. Hidrokinon yang bisa menyebabkan kehilangan pigmen kulit sehingga 

kulit menjadi pucat dan juga bisa menyebabkan kulit menjadi hitam 

3. Retionoc Acid yang bisa menyebabkan pengelupasan kulit dan rasa 

terbakar pada kulit. 

Ketiga bahan tersebut banyak digunakan dalam kosmetik pemutih wajah 

dan juga pemutih badan. Oleh karena itu untuk mengindari masyarakat dari 

produk kosmetik yang membahayakan, di Indonesia jenis kosmetik yang beredar 

harus memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Desideria (2015:1) mengatakan bahwa dalam temuan BPOM melakukan 

pengawasan peredaran kosmetik di Indonesia ditemukan bahwa ada 68 kosmetik 

yang mengandung bahan berbahaya. Kepala BPOM Roy Sparringa dalam 

konfrensi pers yang digelar di Aula Gedung C BPOM Jakarta bahwa ditemukan 

sebanyak 32 kosmetik buatan luar negeri dan 36 kosmetik buatan dalam negeri. 

Kosmetik berbahaya tersebut adalah macam-macam produk merk Biolishi, 

Monaliza, Kiss Beauty, Platinum cream malam, Bunga teratai cream pagi, Bunga 

teratai crem malam, Han’s Skin Care, Cosmedik cream pagi, Sari daily cream 

pagi, Sari daily cream malam, Sari sabun muka, Chanlevi, Ladymatte lipstik, 

Implora, Stefani cream malam, QB White night cream, Citra jelita night cream, 
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Sulamit Micralous night cream, DR BL skin care, produk Herbal Health, Protect 

& Serve, Aubanie rejuvinating serum, BIO-K sulfanti acne cream.  

 Kosmetik yang beredar yang telah disebutkan diatas merupakan kosmetik 

yang berbahaya. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada salah satu merk 

kosmetik diatas, karena kosmetik tersebut merupakan kosmetik yang berbahaya 

dan peneliti menemukan bahwa ada yang memakai kosmetik tersebut, serta 

kosmetik merk LH ini dijual di bebas dipasaran.  

 

 

Gambar 1  Kosmetik Berbahaya 
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Gambar 2 Kosmetik Berbahaya 

 

4.3 Kosmetik Bebahaya Yang Beredar di Kota Malang 

Ratri (2017:1) dalam berita Malang Times mengatakan bahwa BPOM 

menyebutkan bahwa ada 26 kosmetik yang berbahaya yang beredar dalam hasil 

temuan selama pada tahun 2017. Kepala BPOM RI Penny K. Lukito melaporkan 

bahwa terdapat 26 merk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya 

beredar di Indonesia, merk kosmetik tersebut yaitu Beauty G cream, Laxiao 

cream, Rose cream, D’wiss cream, L’come cream, Cantika cream, Grori cream,  

La widda colagen cream, Labitha cream, Putri cream, Beauty skin care,  Dor 

glow cream, Bunga teratai cream, QB cream, Han’s skincare, Korean widya 

cream, CR cream, Temulawak cream, Ozera lipstik, Salsa nail polish, Implora 

nail polish, Poliekstak cream, Salsa lipsliner, kiss beauty lipstik, Eyeshadow Putri, 

Menow. Merk kosmetik tersebut mengandung bahan-bahan berbahya seperti 

merkuri dan klidamisin. Dengan adanya temuan itu kemudian kepala BPOM 

Surabaya Siti Amanah melakukan meninjauan mengenai kosmetik tersebut  pada 
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wilayah Jawa Timur dan dalam penyedikan terdapat banyak kosmetik tersebut 

yang beredar di wilayah Kota Surabaya dan Malang. 

Salah satu jenis kosmetik yang beredar di Kota Malang adalah merk LH. 

Fokus penelitian ini yakni pada SPG rokok yang memakai produk kosmetik 

merek LH. Dalam penjelasan diatas bahwa produk tersebut yaitu produk  

kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya. Tetapi produk ini banyak dijual 

di toko kosmetik yang tidak resmi atau toko-toko kosmetik biasa. Dari hasil 

wawancara dan observasi awal peneliti, melihat bahwa kosmetik ini kebanyakan 

dijual di toko-toko kosmetik yang berada di Gajahmada dan Malang Plasa. Serta 

kosmetik ini dijual secara online yakni di tokopedia, dan instagram. 

Dalam kemasannya kosmetik cream LH diproduksi oleh PT X. Dan juga 

bertuliskan kegunaan dari kosmetik tersebut yakni membantu menyamarkan noda 

hitam, mencegah timbulnya jerawat, menyamarkan garis-garis halus dan 

memperlambat tanda-tanda penuaan dini, mengecilkan pori-pori, serta 

melembabkan, memutihkan dan mencerahkan kulit. Kosmetik ini diproduksi ada 

dua jenis yaitu night cream dan day cream. Dalam kosmetik tersebut dituliskan 

Batch No. POM CD  pada night cream dan day cream. Tetapi setelah dicek pada 

website BPOM ternyata produk tersebut atau nomor BPOM tersebut tidak 

terdaftar. 

Tetapi setelah dilakukan pengecekan di website BPOM ternyata pemutih 

wajah tersebut tidak terdaftar di BPOM, tetapi dalam kemasan produknya terdapat 

nomor BPOM. Gambar diatas memberikan gambaran bahwa kosmetik yang tidak 

mengandung izin BPOM atau kosmetik ilegal masih beredar di Kota Malang. 
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Banyaknya kosmetik-kosmetik yang beredar bukan hanya merk LH saja tetapi 

masih banyak kosmetik jenis merk lain yang kemungkinan beredar di Kota 

Malang.  

Lokasi penjualan kosmetik LH di Kota Malang kebanyakan dijual pada 

toko-toko kosmetik yang berada di Gajahmada dan Malang Plasa. Toko yang 

berjual kosmetik LH ini tidak memiliki nama toko. Kosmetik tersebut dijual di 

tempat-tempat stand kecil-kecil yang berada di Gajahmada dan Malang Plasa. 

Biasanya juga dijual di Mall dan toko-toko aksesoris, serta di online pun juga 

dijual.  

4.4 Katagori Sales Promotion Girl (SPG) Rokok X 

 Dalam konteks umum SPG merupakan pekerjaan yang sama-sama 

mempromosikan dan menjual sebuah produk secara person sehingga tidak 

tersiratkan oleh masyarakat luas bahwa SPG merupakan pekerjaan yang tidak 

memiliki strata sosial dan kelas ekonomi. Namun pada kenyataannya SPG 

memiliki perbedaan struktur sosial dan kelas ekonomi yang cukup mencolok. 

Pengkatogorian SPG rokok X digolongkan dalam SPG rokok reguler dan SPG 

rokok event. Berikut adalah contoh beberapa peraturan yang harus ditaati oleh 

SPG rokok setelah tanda tangan kontrak kerja dengan perusahaan dan lembaga 

penyalur : 

1. Rambut harus berwarna hitam selama program berlangsung 

2. Dilarang memasuki tempat hiburan malam baik itu karaoke dan club 

malam 
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3. Ketika SPG rokok X tidak masuk dikarenakan hal penting seperti sakit, 

maka SPG rokok X yang tidak masuk wajib mencarikan penggantinya 

4. Ketika bekerja SPG  rokok X dilarang keras membawa handphone pada 

saat berinteraksi dengan konsumen kecuali handphone yang disediakan 

perusahan untuk input data. 

5. SPG rokok X dilarang mengunakan perhiasan apapun selama bekerjaa 

baik anting, kalung, gelang, cincin, dan jam tangan. 

Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan SPG maka sangsi yang 

didapatkan adalah hukuman yaitu blacklist selamanya dari perusahan maupun 

lembaga. Dengan adanya pengkategorian SPG diatas merupakan sebuah kebijakan 

pada perusahaan rokok X.  

4.5 Gambaran Informan 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil informan yang dianggap dapat 

memberikan data yang diperlukkan dalam penelitian ini. Dalam peneliti ini 

terdapat 2 macam informan yaitu informan utama dan informan pendukung untuk 

melengkapi data penelitian ini. Semua informan dalam penelitian ini dinilai 

memiliki informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Ketentuannya yaitu 

informan bersedia untuk diwawancarai dan informan memiliki informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

Informan  utama dalam penelitian ini yaitu SPG rokok X yang memakai 

produk kosmetik merk lien hua di Kota Malang. Gambaran umum informan utama 

yaitu sebagai berikut : 

1. Nama  : NV 
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Umur : 23 Tahun 

NV merupakan SPG rokok asal Kota Malang. Informan ini 

menjadi SPG rokok sudah lama sejak mulai dari dia lulus SMA. Dia 

sempat kuliah di perguruan tinggi swasta dikarenakan alasan ekonomi 

dia kuliah sambil bekerja sebagai SPG. Tapi pertama kali dia menjadi 

SPG susu, karena menyita waktunya kuliah akhirnya dia 

meninggalkan kuliahnya dan lebih memilih menjadi SPG. Kemudian 

dari SPG susu, dia berhenti menjadi kosmetik dan akhirnya sekarang 

dia sekarang menjadi SPG rokok sudah 2 Tahunan. 

Sebelum menjadi SPG rokok dia sudah memakai produk skin 

care LH. Dia memakai kosmetik ini sudah lama sekitar 3 tahunan 

lebih. Dia mengetahui kosmetik merk LH dari penjual kosmetik LH 

tersebut. Dia memakai kosmetik tersebut karna melihat bahwa yang 

jual kosmetik memiliki wajah yang glowing maka dari itu dia memilih 

untuk membeli kosmetik tersebut. 

2. Nama  : MA 

Umur  : 23 Tahun 

MA merupakan SPG rokok kelahiran Kota Kediri dan pindah 

ke Kota Malang sejak dia duduk di bangku Sekolah Menengah 

Pertama (SMP).  Dia juga kuliah di perguruan tinggi swasta. Karna 

dia males akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan 

kuliahnya pada semester 4 dan memilih untuk bekerja. Awalnya dia 

bekerja sebagai marketing perumahan dan onlineshop. Karena tidak 
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mencapai target dalam menjualkan rumah dan onlineshopnya tidak 

seberapa laku. Akhirnya dia pindah menjadi SPG rokok.  

SPG rokok diharuskan untuk cantik dia akhirnya 

menggunakan skin care LH. Dia mengetahui kosmetik tersebut dari 

temannya dan dia memakai produk skin care tersebut sudah lama 1,5 

Tahunan. Dia memakai produk skin care tersebut disuruh temannya 

NV karna dia diajak juga  untuk menjadi SPG rokok. 

3. Nama : DI 

Umur  : 21 Tahun 

DI merupakan SPG rokok asal Malang. Dia menjadi SPG 

rokok  X ini sejak tahun 2016, jadi dia sudah menjadi SPG rokok 2 

tahunan. Sebelumnya menjadi SPG rokok X ini, dia juga pernah 

bekerja di toko butik sebagai selama 6 bulan. Kemudian dia tidak 

betah bekerja di toko butik karna kerjanya setiap hari dan diberi waktu 

libur tiga kali dalam sebulan akhirnya dia pindah menjadi SPG event 

rokok juga tetapi merk lain. Dikarena dia mempunya konflik dengan 

tim SPG lainnya akhirnya dia memutuskan untuk pindah menjadi SPG 

rokok X.  

Dia ini mengetahui kosmetik tersebut dari temannya SPGnya 

bernama NV. Dia memakai kosmetik tersebut sekitar 2 tahunan. Dian 

memakai kosmetik ini sudah Dia memakai produk skin care LH karna 

harga kosmetik tersebut harganya murah yaitu 30.000 dan hasilnya 

yang cepat menjadi bagus. Sebelumnya dia memakai cream merk lain 
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harganya 85.000 untuk cream malamnya saja dan hasilnya tidak 

sebagus cream LH. 

4. Nama : KA 

Umur  : 23 Tahun 

KA merupakan SPG rokok asal Malang. Sejak lulus SMA dia 

memilih bekerja daripada kuliah karna memang dia tidak ada niatan 

untuk kuliah. Dia menjadi SPG  rokok  X sudah 1,5 tahunan. Pada saat 

lulus dia bekerja sebagai kasir di salah satu cafe di Kota Malang. Dan 

dia tidak betah kerja di cafe karna capek banget jadi kasir akhirnya dia 

mencari kerja dan akhirnya dia kerja sebagai SPG kosmetik. Karna 

tidak mencapai target kerja jadi SPG kosmetik dan kerjanya 

diharuskan setiap hari tidak ada libur akhirnya dia memutuskan untuk 

kerja jadi SPG event rokok. karna klo jadi SPG event rokok itu tidak 

terlalu banyak menyita waktu. 

Karna tuntutan pekerjaan SPG rokok harus cantik, maka dari 

itu dia mencari produk skin care yang membuat dia untuk bisa lebih 

cantik lagi, akhirnya dia memakai skin care merk LH. Dia memakai 

produk skin care itu karna melihat teman SPGnya memakai skin care 

merek LH akhirnya dia memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Karna juga kosmetik tersebut hasilnya bagus dan harganya murah. 

Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu informan yang dapat 

menambah data penelitian ini. Informan yang dipilih yaitu SPG yang tidak 
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menggunakan produk kosmetik LH dan penjual kosmetik di Kota Malang. 

Gambaran informan tambahan yaitu sebagai berikut : 

1. Nama  : NN 

      Umur : 22 Tahun 

NN merupakaan SPG rokok asal kota Malang. Dia baru 

menjadi SPG rokok sekitar tahun 2017. Sebelum bekerja menjadi SPG 

rokok, dia bekerja di salon. Awal mula menjadi SPG, karna dia ada 

yang menawari untuk menjadi SPG rokok dan kemudian dia tertarik 

untuk menjadi SPG rokok. Peneliti memilih NN sebagai informan 

pendukung karena dianggap memperikan informasi tambahan atau 

dapat memperkaya data mengenai penelitian ini. 

2. Nama : RS 

Umur : 23 Tahun 

 Risma merupakan SPG rokok asal Kepanjen Kabupaten Malang. 

dia menjadi SPG produk minuman sudah 1,5 tahun. Awalnya dia bekerja 

sebagai pegawai toko di Kota Malang. Peneliti memilih RS sebagai 

informan pendukung karna dia bekerja sebagai SPG brand minuman dan 

tidak mengunakan produk kosmetik LH.  

3. Nama  : NI 

      Umur : 25 Tahun  

NI merupakan penjual kosmetik di Kota Malang. Dia berjualan 

di salah satu pertokoan di Kota Malang.  NI ini hanya sebagai pegawai 

toko kosmetik. Dia bekerja jualan kosmetik uda lama, sejak dia lulus 
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SMA yaitu sekitar kurang lebih 6 tahunan. NI dipilih menjadi sebagai 

informan tambahan karna dia menjual kosmetik, salah satu kosmetik 

yang dijualnya yaitu merk LH. dan kebetulan dia dulu juga memakai 

kosmetik lien hua.Setelah dirasa cocok menggunakan lien hua lama-

kelamaan dia mencul jerawat dan bintik-bintik coklat akhirnya dia 

berganti cream dan tidak memakai LH lagi, dan ganti mengunakan 

kosmetik pemutih wajah merk HN. Akan tetapi dia masih menjual 

produk kosmetik pemutih wajah merek LH. 

 

 


