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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Sekarang ini, kosmetik telah menjadi bagian dari hidup wanita yang sudah tidak 

dapat dipisahkan lagi. Penggunaan kosmetik bagi banyak wanita sudah menjadi 

kebiasaan dan tidak dapat dihindari, bahkan bagi sebagian wanita menggunakan 

kosmetik merupakan tuntutan pekerjaan. Tapi, penggunaan kosmetik ini dapat 

menyebabkan masalah kesehatan yang dapat merusak kesehatan kulit wajah tanpa 

disadari oleh wanita-wanita pengguna kosmetik dan terjadi dalam kurun waktu yang 

cukup panjang. Masalah ini juga terletak pada ketidaktahuan masyarakat akan 

bahaya yang disebabkan oleh zat-zat tertentu atau bahan-bahan tertentu pada 

kosmetik serta cara penggunaan yang benar pada kulit wajah. Padahal kulit wajah 

yang sehat dan terawatt adalah dambaan setiap wanita. 

Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada target akan informasi mengenai zat-zat 

yang berbahaya yang terdapat pada kosmetik serta cara perawatan wajah yang benar 

dengan menggunakan kosmetik. Informasi ini dapat berguna bagi wanita-wanita 

yang diharuskan menggunakan kosmetik serta yang memang menyukai penggunaan 

kosmetik. Informasi yang disampaikan harus padat dan jelas, serta menggunakan 

cara-cara pendekatan yang sesuai dengan target. Membagikan souvenir gratis kepada 

target melalui majalah merupakan langkah yang tepat mengingat target merupakan 

anak muda yang senang membaca majalah. Hal ini akan berdampak besar pada 

industri kosmetik itu sendiri. Semakin tingginya tingkat penggetahuan konsumen 

akan suatu produk maka akan menghindari persaingan tidak sehat antar produsen 

yang akan merugikan konsumen itu sendiri. Maka dengan adanya informasi ini, 

target akan lebih berhati-hati dalam membeli dan memilih produk kosmetik yang 

akan digunakan dan target dapat lebih menjaga kesehatan kulit wajah dengan 

menggunakan kosmetik yang tepat dan dalam langkah yang tepat pula. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Bagi BPOM 

Diharapkan BPOM lebih berhati-hati dalam memeriksa, mewaspadai dan 

mengawasi beredarnya kosmetik-kosmetik di pasaran, dan agar BPOM juga dapat 

menyelesaikan permasalahan beredarnya kosmetik-kosmetik tanpa distributor, merk, 

bahan-bahan dan tanpa tergerister di BPOM yang sekarang ini cukup banyak beredar 

di pasaran. 

 

5.2.2    Bagi BPKN 

Diharapkan agar lebih memperhatikan keluhan-keluhan konsumen tentang 

banyaknya kosmetik tidak terdaftar dan berbahaya serta dapat lebih bergerak dan 

menginformasikan kepada wanita-wanita pengguna kosmetik untuk mengambil 

peran dalam menjaga kesehatan kulit wajahnya dengan berhati-hati dalam memilih, 

membeli dan menggunakan kosmetik. 

 

5.2.2 Bagi Wanita Pengguna Kosmetik di Kota Bandung 

Diharapkan dengan adanya informasi ini para pengguna kosmetik di Kota 

Bandung dapat terus mencari informasi sebanyak-banyaknya akan produk yang akan 

digunakan dan lebih berhati-hati dalam pemilihan dan penggunaan kosmetik 

tersebut. Oleh karena semakin beragam produk yang muncul dipasaran dengan 

berbagai manfaatnya, diharapkan target tidak melupakan akan kemungkinan 

terjadinya efek-efek negatif yang dapat mengganggu kesehatan kulit yang 

diakibatkan oleh produk-produk kosmetik tersebut. 

 

 

 


