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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kosmetika telah dikenal dan digunakan sejak zaman dahulu. Saat ini, 

kosmetika menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Kosmetika menjadi suatu kebutuhan yang selalu digunakan seperti halnya 

sandang dan pangan. Kosmetika digunakan oleh banyak orang bahkan dari 

kalangan remaja sampai dewasa [1]. Produk kosmetika sangat populer tidak hanya 

di kalangan wanita, tetapi juga di kalangan para pria [2]. Maka dari itu, kebutuhan 

akan produk kosmetika terus meningkat setiap tahunnya [1]. 

Penggunaan produk kosmetika dianggap menjadi suatu keharusan yang 

ditujukan untuk kebersihan pribadi, peningkatan daya tarik, perlindungan untuk 

kulit dari sinar ultraviolet dan polutan serta untuk memperlambat penuaan [1]. 

Saat ini, penampilan menjadi hal yang paling utama yang sangat diperhatikan oleh 

sebagian besar orang. Hal demikian menjadi suatu faktor yang menyebabkan 

meningkatnya permintaan konsumen dan standar kualitas dalam produk 

perawatan kulit dan kosmetika [2].  

Pada saat ini, banyak produk kosmetika yang tidak bermerk, tidak 

mencantumkan logo halal, dan tidak terdapat nomor sertifikat halal yang dijual 

secara bebas di pasaran dengan harga jual beragam dan sering digunakan oleh 

masyarakat muslim. Seiring dengan kemajuan teknologi, industri kosmetika terus 

berinovasi untuk mencari suatu produk baru yang efektif. Perkembangan 

teknologi mampu menghasilkan berbagai macam produk kosmetika dengan 

menggunakan berbagai macam bahan dan memiliki fungsi beragam yang 

seringkali bahannya tidak jelas kehalalannya [3]. Namun hanya sebagian dari 

konsumen yang sadar terhadap bahan yang terkandung dalam produk kosmetika. 

Di sebagian besar negara, produsen lebih memilih untuk menggunakan 

kolagen, gelatin dan ekstrak plasenta dari babi sebagai bahan utama dalam 

pembuatan kosmetika. Institut teknik Kimia di Korea melakukan penelitian 

mengenai kandungan babi yang terdapat dalam produk kosmetika. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak plasenta babi dalam produk kosmetika 

berpotensi sebagai anti kerut [2]. Selain itu, ada beberapa produk kosmetika yang 
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menggunakan kolagen maupun gelatin sebagai bahan utama masker wajah dan 

berfungsi menghapus keriput dan melembabkan wajah [2]. Gelatin yang 

ditambahkan ke dalam cream kulit berguna untuk meningkatkan kapasitas 

pengikatan air, mengurangi kehilangan air pada kulit dan memperbaiki kulit [4].  

Bagian organ tubuh dari babi yang digunakan dalam produk kosmetika 

berasal dari tulang, kulit maupun plasenta [2] [5]. Adapun protein yang dapat 

diambil dari tulang dan kulit babi untuk bahan kosmetika adalah kolagen. Selain 

itu, senyawa turunan protein yang dapat digunakan sebagi bahan kosmetika yaitu 

gelatin yang didapatkan dari hasil hidrolisis kolagen. Gelatin merupakan jaringan 

ikat protein yang banyak ditemukan pada mamalia [6]. Gelatin merupakan suatu 

protein yang memiliki berat molekul tinggi [6]. Berdasarkan syariat islam, 

penggunaan babi dan turunannya dalam produk kosmetika bersifat haram [7].  

Gelatin babi digunakan oleh industri dalam produk kosmetika masker wajah 

karena gelatin babi lebih murah dibandingkan gelatin sapi [8] [9]. Selain murah, 

gelatin yang berasal dari babi berfungsi untuk meningkatkan kelembaban kulit 

dan cocok untuk semua jenis kulit [10]. Gelatin yang bersumber dari hidrolisis 

kolagen memiliki peran yang penting dalam produk kosmetika kulit [4]. 

Kandungan kolagen maupun gelatin dalam kosmetika dianggap sebagai titik 

kritis halal haramnya produk kosmetika. Penggunaan gelatin dalam bidang 

kosmetika menjadi suatu masalah yang serius terutama dalam pandangan Islam 

[11]. Pada kenyataannya, konsumen sering mengabaikan bahan atau komposisi 

dalam produk kosmetika yang mungkin mengandung babi dan turunannya dan 

menjadi titik kritis bagi umat muslim [2].  Maka dari itu, pentingnya pengetahuan 

mengenai titik kritis berhubungan dengan kewaspaadan dalam pemilihan produk 

kosmetika yang digunakan. Bagi setiap umat muslim perlu diperhatikan dalam hal 

memilih suatu kosmetika terutama pada aspek kehalalannya [11]. Titik kritis 

dalam suatu kosmetika dapat dilihat dari sumber bahan baku maupun zat aditif 

yang digunakan. Kosmetika yang mengandung kandungan yang berasal dari 

turunan hewani maka status halalnya masih dipertanyakan. 

Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia adalah 

Indonesia [12]. Berdasarkan data dari databoks, mayoritas penduduk Indonesia 

yang beragama Islam sebanyak 256,820 juta jiwa [13]. Tingginya jumlah 
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penduduk muslim di Indonesia sangat berhubungan erat dengan gaya hidup yang 

bersifat halal. Istilah halal mengacu pada apa yang diizinkan oleh hukum Islam  

dan mencakup semua bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

termasuk kosmetika. Bagi umat muslim perlu diyakinkan bahwa setiap bahan, 

penanganan, pemrosesan, distribusi pada setiap jenis kosmetika yang digunakan 

sampai ke tangan konsumen adalah sesuai dan bersifat halal [14]. 

Dalam Islam, pembahasan mengenai haramnya babi dijelaskan dalam ayat 

Al Qur’an surat An-Nahl ayat 115 yang berbunyi: 

َم   ََّما َحرَّ ن
ِ
رَّ غَْْيَ ََبٍغ وَ إ ْضطم

 
ِ ِبِهۦ ۖ فََمِن ٱ َّللَّ

 
لِْخزنِيِر َوَمآ ُٱِهلَّ ِلَغْْيِ ٱ

 
َم َولَْحَم ٱ دلَّ

 
لَْمْيتََة َوٱ

 
م ٱ ََل عَاٍد  عَلَْيُكم

َ غَفموٌر رَِّحيٌ  َّللَّ
 
نَّ ٱ
ِ
 فَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, 

daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, 

tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan 

tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang” (Qs. An-Nahl: 115). Dari ayat di atas disebutkan bahwa daging babi 

bersifat haram. Firman Allah SWT dalam QS. Al-A’raf ayat 157 yang artinya 

“..dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..” maksud buruk 

menurut ulama disini adalah najis [3]. Mengingat dari beberapa ayat Al-Qur’an 

yang telah disebutkan di atas, Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan 

menetapkan fatwa mengenai standar kehalalan produk kosmetika bahwa 

penggunaan kosmetika luar yang menggunakan bahan najis atau haram yang 

berasal dari babi maka hukumnya haram [3]. Bagi umat muslim, kehalalan dari 

suatu produk adalah suatu hal yang penting dan utama. Hal pertama yang harus 

diteliti sebelum memilih dan memutuskan untuk membeli suatu produk adalah 

kehalalannya [15]. 

Mengingat pentingnya kosmetika harus bersifat halal bagi setiap muslim, 

maka pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk melindungi 

kosmetika sampai ke tangan konsumen. Meskipun kosmetika tidak untuk 

dikonsumsi, namum kosmetika yang digunakan pada kulit akan terserap oleh 

tubuh dan masuk ke dalam aliran darah [11]. Berdasarkan informasi dari 
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halalmui.org menyebutkan bahwa kosmetika yang bersertifikasi halal harus 

memenuhi beberapa aspek seperti bahan yang digunakan saat proses pembuatan 

produk dan yang terkandung dalam produk tidak boleh berasal dari bahan haram 

atau najis [16]. 

Untuk mengidentifikasi adanya kandungan DNA babi pada produk 

kosmetika dapat dilakukan melalui beberapa metode PCR (Polymerase Chain 

Reaction). Teknik ini mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi. PCR 

merupakan suatu teknik identifikasi berbasis DNA dengan cara amplifikasi DNA 

dari gen target [17]. DNA mitokondria (mtDNA) adalah gen target paling banyak 

digunakan karena DNA nya stabil dan tahan dalam kondisi  dengan suhu tinggi, 

tekanan dan bahan kimia. Gen yang paling ditargetkan dari mtDNA adalah cyt b 

yang digunakan dalam PCR konvensional untuk mendeteksi DNA babi [17]. 

Tanabe dkk (2007) menggunakan teknologi PCR untuk mendeteksi DNA 

babi yang tersembunyi dalam makanan olahan [18]. Resi dkk (2019) menganalisis 

kandungan gelatin babi terhadap masker keluaran Korea yang beredar di pasaran 

online di Indonesia menggunakan instrumen FTIR, dan hasilnya diperoleh bahwa 

dalam masker tersebut tidak adanya kandungan gelatin babi maupun gelatin sapi 

[19]. Penelitian yang dilakukan oleh Zabidi dkk (2019) adalah mengidentifikasi 

DNA babi dalam lima sampel produk kosmetika berupa cream yang berlabel 

kolagen yang dibeli secara online. Peneliti menggunakan sampel dimana salah 

satu produk dinyatakan mengandung kolagen babi, satu halal dan tiga lainnya 

tidak diketahui sumbernya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya 

kandungan babi terhadap sampel kosmetika pada sampel yang tidak diketahui 

sumber kolagennya [20]. Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Ishak 

dan Mutalib (2018) adalah mengekstraksi dan mendeteksi DNA pada lipstik 

menggunakan PCR (Polymerase Chain Reaction), dari 10 lipstik, 3 lipstik positif 

mengandung DNA babi [17].  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Widayat dkk (2019) terhadap 

beberapa produk non pangan seperti sabun kecantikan, kuas roti, dan day cream 

menggunakan Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebagai alat 

untuk mendeteksi DNA babi dalam beberapa produk non pangan. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa bahan baku yang dianalisis pada sabun kecantikan, kuas roti, 

dan day cream positif mengandung cemaran babi [21].  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuanita Rachmawati dkk (2018) 

adalah mendeteksi kontaminan fragmen DNA pengokode cyt b babi pada sampel 

softgell candy yang tidak memiliki label halal dari 15 sampel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 8 sampel terindikasi kandungan DNA babi ditandai dengan 

pita DNA sebesar ±149 bp [22]. Winarsih dkk (2017) mendeteksi fragmen DNA 

rendah pengkode gen sitokrom B (cyt b) babi pada sampel mie instan 

menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dari 18 sampel mie instat yang diduga mengandung fragmen 

DNA terdapat 1 sampel yang positif mengandung DNA cyt b babi [23].  

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih jarangnya penelitian mengenai 

identifikasi kandungan babi terhadap produk kosmetika, maka penulis terdorong 

untuk melakukan review jurnal terhadap jurnal yang berkaitan dengan kehalalan 

pada produk kosmetika. Tujuan dari penulisan review ini adalah menentukan titik 

kritis bahan kosmetika dan mengidentifikasi cemaran DNA babi pada kosmetika. 

Dengan adanya review jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan 

gambaran mengenai cara identifikasi kandungan babi pada produk kosmetika. 

Sehingga dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat lebih berhati 

hati untuk memilih produk kosmetika. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana titik kritis bahan kosmetika? 

2. Bagaimana cemaran DNA babi pada kosmetika? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, review ini akan dibatasi 

pada beberapa masalah berikut: 

1. Berfokus pada titik kritis bahan kosmetika. 

2. DNA yang diisolasi berasal dari DNA mitokondria. 
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3. Identifikasi kandungan DNA babi pada kosmetika menggunakan berbagai 

metode PCR (Polymerase Chain Reaction) dan divisualisasi menggunakan 

elektroforesis gel agarosa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya review ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan titik kritis bahan kosmetika. 

2. Mengidentifikasi cemaran DNA babi pada kosmetika. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi 

bagi konsumen terkait produk kosmetika agar lebih cermat dalam memilih produk 

kosmetika. Pemilihan produk kosmetika halal akan menjadikan umat muslim 

merasa tenang dalam menggunakannya karena dapat dipastikan aman bagi 

kesehatan dan terbebas dari hal-hal yang haram maupun najis, selain itu juga 

dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT. 

Penggunaan produk kosmetika yang tidak halal atau yang masih diragukan 

kehalalannya belum tentu aman dan baik bagi kulit.  


