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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai 

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan oleh penulis mendapatkan berbagai informasi, dimana dari 

informasi dan data-data tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai 

pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Kota Pekanbaru. Dari data dan 

informasi yang penulis dapatkan melalui menyebarkan angket kepada 

responden, dan dengan wawancara kepada responden. Peneliti dapat menilai 

dan mengambil keputusan bahwa Analisis Pelaksanaan Pengawasan Produk 

Kosmetik Berbahaya Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) di Kota Pekanbaru yaitu sudah terlaksana dengan baik. Hal ini juga 

sesuai dengan hasil rekapitulasi angket tabulasi penelitian dengan persentase 

78,16% dan dikategorikan baik. Walaupun dari hasil tabulasi angket dan 

wawancara mengungkapkan baik, namun dari hasil data observasi peneliti dan 

tinjauan lapangan penulis melihat masih terdapat beberapa kekurangan dan 

kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan produk kosmetik berbahaya yang 

dilakukan oleh pihak BBPOM. Sepertinya masih terdapat beredar dipasaran 

produk kosmetik yang tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi syarat. Serta 

masih terdapatnya produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Oleh 
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karena itu perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap produk kosmetik 

berbahaya yang dikonsumsi ataupun digunakan maasyarakat sehari-hari benar-

benar terjamin dan layak. 

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara kepada responden salah 

satu pegawai BBPOM Kota Pekanbaru mengatakan bahwa “pengawasan 

inspeksi secara langsung mereka lakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu 

dan dibagi dalam beberapa tim”. Namun jawaban ini berbeda dengan hasil 

wawancara kepada responden salah satu pemilik toko kosmetik yang ada di 

Giant MTC Kota pekanbaru mengatakan bahwa “pihak Balai Besar Pengawas 

Obat Dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru baru melakukan pengawasan 

inspeksi secara langsung sebanyak 2 kali dalam satu tahun belakangan” 

Disini terlihat bahwa harus ada kerjasama koordinasi yang sangat di 

mungkinkan bagi BBPOM dan instansi yang berwenang lainnya dalam 

menangani berbagai persoalan yang muncul pada produk makanan, 

minuman,kosmetik maupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat, 

serta harus memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada 

masyarakat. Perlindungan dari pada sikap produsen yang tidak perduli pada 

kerugian orang lain, perlindungan dari ancaman kesehatan yang bisa 

mengancam keselamatan jiwa. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Meskipun letak geografis Provinsi Riau yang memungkinkan produk 

secara ilegal dari daerah atau negara lain, agar pihak BBPOM Kota 
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Pekanbaru lebih giat lagi menangani masalah pengawasan terhadap produk 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang. 

2. Perlu ditingkatkannya kegiatan sosialisasi dan informasi kepada konsumen 

atau masyarakat mengenai mutu, manfaat dan keamanan suatu produk 

serta akibat dari produk yang tidak memenuhi syarat. 

3. Perlu ditingkatkannya sosialisasi dan informasi kepada pelaku usaha pada 

produk kosmetik terhadap Undang-Undang tentang kesehatan dan 

Undang-Undang tentang perlindungan konsumen. 

4. Agar pihak BBPOM Kota Pekanbaru dapat melakukan kerja sama yang 

lebih baik lagi dengan pihak aparat penegak hukum, agar pelaku usaha, 

distributor dan importer jera dan kesalahan yang pernah terjadi tidak 

terulang lagi dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 


