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ABSTRAK 

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Produk Kosmetik Berbahaya Oleh Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makana (BBPOM) Kota Pekanbaru 

Oleh :  

ANGGUN APRIYANI 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin 

berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting 

untuk menunjang penampilan seseorang. Saat ini banyak kosmetik yang beredar 

tanpa memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya yang dapat 

meresahkan masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 

bagaimana pelaksanaan pengawasan produk kosmetik berbahaya oleh Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru dan apa sanksi yang 

diterapkan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. 

Dalam skripsi ini juga dikaji peraturan tentang kosmetik di Indonesia. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dan data yang 

dikumpulkan adalah data pimer, data sekunder. Data primer didapat dari dari 

observasi serta wawancara, serta menyebarkan angket kuisioner kepada responden 

yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan. Metode penentuan sampling yang digunakan adalah random 

sampling, adapun sample yang diambil yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru, khususnya bagian pemeriksaan dan 

penyidikan, dan salah satu toko kosmetik yang ada di Giant MTC Pekanbaru serta 

masyarakat sebagai key informant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengawasan Balai BPOM Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan 3 

metode yaitu 1.Sebelum produk memasuki pasar (Pengawasan Preventif), 

Sebelum produk kosmetik dilepas kepasaran, produsen atau pelaku usaha harus 

memperhatikan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksi dengan menerapkan 

sistem Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk menjamin mutu. 

Keamanan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya. 2. Setelah produk memasuki 

pasar (Pengawasan Repressive), Pemantauan dan pengawasan terhadap produk 

kosmetik dilakukan pihak BBPOM dengan cara melakukan inspeksi ke sarana 

produksi/importir dan sarana lainnya. 3. Pengawasan Sanksi ,Sanksi yang 

dimaksud disini yaitu pemberian sanksi pada produsen ataupun pelaku usaha 

untuk produk  yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan faktor lain yang 

berkaitan dengan produk tersebut. 
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