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ABSTRAK 

Zaki Irfani (1123050083): “Perlindungan Konsumen Minyak Rambut Tidak 

Terdaftar Di YLBKI Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 

 

Minyak rambut merupakan kebutuhan sehari-hari bagi kalangan anak muda 

laki-laki untuk tampil lebih menarik. Langkah itu banyak di manfaatkan bagi para 

pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk minyak rambut. Akan 

tetapi banyak produk minyak rambut itu sendiri yang tidak terdaftar atau tidak 

memiliki izin edar beredar di masyarakat luas. Hal tersebut bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan terhadap 

perlindungan hukum konsumen yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan 

Konsumen Indonesia (YLBKI) terkait peredaran produk minyak rambut yang tidak 

terdaftar, hambatan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (YLBKI) dalam 

mencegah peredaran produk minyak rambut yang tidak terdaftar, dan upaya yang 

dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (YLBKI) terhadap 

pencegahan peredaran produk minyak rambut yang tidak terdaftar. 

Menurut Aristoteles, mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang 

terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan 

ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang 

menjadi haknya.  

Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini deskriptif analitis dengan metode 

pendekatan yurudis normatif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara studi 

pustaka; studi lapangan yaitu dengan cara observasi; dan wawancara. Jenis dan 

sumber data yang didapat adalah data primair; skunder; dan tersier. Pengolahan data 

dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan, dan penyusunan data. Kemudian 

analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama; pelaksanaan terhadap 

perlindungan konsumen yang dilakukan oleh YLBKI kurang maksimal, karena para 

pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan kasusnya melalui BPSK ataupun 

Pengadilan. Kedua; hambatan dari YLBKI bersifat eksternal dan internal, eksternal 

terdiri dari: keterbatasan staf, kurangnya dana, pengawasan bersifat acak, kurangnya 

kekuatan untuk mengeksekusi. Internal kurang ketatnya sistem pengawasan, kurang 

dipatuhinya persyaratan-persyaratan, masih rendahnya kesadaran hukum konsumen. 

Ketiga; upaya dari YLBKI bersifat eksternal dan internal, eksternal terdiri dari: peran 

aktif dari masyarakat, berusaha secara mandiri, masyarakat ikut aktif dalam 

pengawasan, diselesaikan oleh instansi yang berwenang. Internal bekerja sama 

dengan Badan POM dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan, melakukan 

pembinaan terhadap para pelaku usaha, memberikan pembinaan terhadap masyarakat 

terkait perlindungan konsumen. 


