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PENGANTAR
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Bismillahirrahmaanirrahiim..

Tak terasa, buku saku seri ke-tiga karya Center for
Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) UNU
Yogyakarta ini telah hadir untuk menemani Sobat
dalam memahami lebih jauh tentang sertifikasi halal.

Mengutip Khan and Haleem, 2016, pesatnya
peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia,
terutama di negara-negara dimana Islam bukan
merupakan agama mayoritas penduduk di wilayah
setempat, seperti di China, Eropa, Amerika Serikat dan
Kanada, tetap membuat negara-negara tersebut
berlomba-lomba mengembangkan industri produk
halal secara global mengikuti negara-negara Asia yang
telah lebih dulu menguasai tren industri yaitu Malaysia
dan Indonesia. Adanya berbagai aturan, selektivitas
pemilihan bahan, serta proses yang amat ketat
sebelum suatu produk dapat dinyatakan dan diberi
label sebagai sebuah produk yang halal rupanya bukan
hanya dapat memenuhi tendensi umat muslim dalam
penggunaan produk halal tetapi juga menghadirkan
kualitas yang amat baik dari segi keamanan pangan,
terhindar dari ancaman penyakit maupun
mikrobakteria yang tidak menguntungkan yang mana-
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hal ini bahkan mempengaruhi kecenderungan non-
Muslim untuk ikut memilih produk halal karena mereka
percaya bahwa produksi makanan halal membutuhkan
bahan-bahan yang ketat, proses pengolahan yang bersih,
sehingga mengurangi kemungkinan kontaminasi.

Buku saku ini membahas serba-serbi tentang tentang
sertifikasi halal, termasuk tentang berbagai produk
sertifikasi halal, lembaga pemberi sertifikasi halal, hingga
bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal di
Indonesia dan perkembangan teknologi yang berdampak
pada industry halal. Dengan membaca buku ini, kami
harap Sobat semakin memahami keutamaan
mengonsumsi produk bersertifikat halal. Tak hanya itu,
bagi Sobat yang memiliki usaha, khususnya penjualan
barang konsumsi (kuliner, kosmetik, dan lain-lain),
supaya dapat segera mengurus sertifikasi halal untuk
produknya untuk memberi jaminan pada konsumen
bahwa produk tersebut terjamin dengan baik
kebersihan, kesehatan, kualitasnya, dan tentu saja
kehalalannya.

Akhirul kalam, kami ucapkan selamat membaca dan
semoga karya kecil ini dapat menambah manfaat dan
barokah bagi kita semua.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

SHAFIEC UNU Yogyakarta
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Secara bahasa, halal ialah segala
sesuatu yang diperbolehkan dalam
Islam yang sifatnya baik untuk manusia.
Sering kali, halal juga dikaitkan dengan
kata thayyib yang artinya baik.
Sayangnya selama ini pandangan
mengenai halal acap kali mengerucut
dan berkutat hanya pada produk
berbasis makanan, padahal sektor halal
sesuai dengan definisi sendiri
sebenarnya mengatur berbagai segi
kehidupan seperti pada bidang jasa,
finansial, farmasetika, dan masih banyak
lagi (Azam and Abdullah, 2020).
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1. PENGERTIAN 
SERTIFIKASI HALAL



Pesatnya peningkatan jumlah penduduk
muslim di dunia, terutama di negara-
negara dimana Islam bukan merupakan
agama mayoritas penduduk di wilayah
setempat, seperti di China, Eropa,
Amerika Serikat dan Kanada, tetap
membuat negara-negara tersebut
berlomba-lomba mengembangkan
industri produk halal secara global
mengikuti negara-negara asia yang telah
lebih dulu menguasai tren industri yaitu
Malaysia dan Indonesia.
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Sebagai contoh, saat ini, marak industri
makanan Eropa berbondong-bondong
berinvestasi pada pengembangan
produk halal, seperti produsen daging di
Belanda yang menambahkan pilihan
daging halal segar sebagai salah satu
opsi produk mereka, dimana produk ini
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat muslim dalam negeri, juga
ditujukan untuk diekspor ke negara-
negara muslim dunia (Khan and Haleem,
2016).
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Adanya berbagai aturan, selektivitas
pemilihan bahan, serta proses yang amat
ketat sebelum suatu produk dapat
dinyatakan dan diberi label sebagai sebuah
produk yang halal rupanya bukan hanya
dapat memenuhi tendensi umat muslim
dalam penggunaan produk halal tetapi juga
menghadirkan kualitas yang amat baik dari
segi keamanan pangan, terhindar dari
ancaman penyakit maupun mikrobakteria
yang tidak menguntungkan yang mana hal
ini bahkan mempengaruhi kecenderungan
non-Muslim untuk ikut memilih produk halal
karena mereka percaya bahwa produksi
makanan halal membutuhkan bahan-bahan
yang ketat, proses pengolahan yang bersih,
sehingga mengurangi kemungkinan
kontaminasi. Ini menyiratkan bahwa
permintaan produk dan layanan halal saat
ini dapat berkembang menjadi lebih besar
lagi (Khan and Haleem, 2016). 



Dalam upaya memberikan jaminan kepada
konsumen bahwa sebuah produk telah
teruji dan terjamin kehalalannya, tentu
dibutuhkan sistem sertifikasi dan verifikasi
halal yang baik dan terjamin yang
dikeluarkan oleh lembaga terpercaya yang
juga berwenang dalam mengeluarkan
sertifikasi halal tersebut (Noordin, Noor and
Samicho, 2014).

Sertifikasi halal sendiri merupakan proses
sertifikasi produk atau layanan yang
berdasar pada aturan yang tertera pada
hukum syariah yang berarti ‘legal’ atau
‘diizinkan’ dan sesuai dengan aturan agama
Islam. 
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Sertifikasi halal sangat vital peranannya bagi
kehidupan masyarakat muslim sehari-hari,
dalam membantu memberikan jaminan atas
kehalalan produk makanan, barang, jasa,
sandang, kecantikan, sampai layanan
bahkan gaya hidup halal yang tentu
merupakan kebutuhan esensial masyarakat
(Noordin, Noor and Samicho, 2014). 

Sistem sertifikasi halal sendiri pertama kali
dikembangkan di Malaysia pada tahun 1980-
an dan terus menyebar luas ke negara
lainnya. Sampai saat ini, terdapat lebih dari
400 Halal Certification Organization (HCO)
atau lembaga sertifikasi halal yang ada di
dunia (Halal Focus, 2014 dalam Khan and
Haleem, 2016). 
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Akibatnya, ada banyak standar halal yang
berbeda, seperti standar lokal yaitu meliputi
standar yang dikembangkan oleh badan
pengembangan standar nasional atau oleh
HCO suatu negara, standar regional
misalnya standar oleh Halal Dewan
Kerjasama Teluk Arab, dan standar halal
internasional seperti yang dikeluarkan oleh
aliansi International Halal Integrity (IHI),
suatu organisasi nirlaba internasional yang
dibentuk untuk menegakkan integritas
pasar halal, juga Standards and Metrology
Institute for Islamic Countries (SMIIC) atau
organisasi negara-negara yang bertujuan
untuk menetapkan standar umum untuk
diterapkan di seluruh wilayah Organisasi
Kerjasama Islam (OKI). OKI juga mendorong
upaya perlindungan konsumen dan
interoperabilitas produk halal dalam pasar
ekonomi global. 
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Pada setiap negara, Halal Certification
Organization (HCO) atau lembaga sertifikasi
halal ini menyediakan layanan audit dan
sertifikasi yang membebankan biaya tetap
untuk mengidentifikasi produk tertentu,
terutama mengenai bahan dan proses
produksi, yang memungkinkan produsen
untuk dapat menempatkan logo Halal HCO
tersebut pada kemasan produk. Logo ini
menyampaikan pesan kepada konsumen
bahwa produk tersebut telah bersertifikat
halal sesuai dengan standar halal dari HCO
masing-masing negara.

Standar kualitas halal melalui sertifikasi
halal ini diterapkan pada berbagai kelompok
produk dan manufaktur meliputi makanan
olahan, kosmetik, farmasi dan produk medis
(Aliansi Integritas Halal Internasional 2010
dalam Khan and Haleem, 2016).
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Proses sertifikasi halal bukan hanya
memberikan manfaat bagi konsumen
muslim, tetapi juga memberikan keunggulan
yang kompetitif bagi produsen.

Bagi konsumen, manfaat sertifikasi halal
sudah sangat jelas, yaitu konsumen tidak
perlu repot-repot memeriksa semua
komposisi bahan dan mempelajari semua
proses produksi untuk menentukan apakah
produk tersebut halal atau tidak (Khan and
Haleem, 2016). Sertifikasi halal juga
memungkinkan konsumen untuk lebih
percaya diri dalam membuat keputusan
secara cepat pada saat pembelian yang
memberikan efisiensi waktu, memberikan
kenyamanan serta rasa aman bahwa produk
yang disajikan terjamin kehalalannya dan
sesuai standar hukum yang berlaku. 
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Selain itu, pada saat yang bersamaan
sertifikasi halal juga memberi jaminan
bahwa produk tersebut terjamin dengan
baik kebersihan, kesehatan, kualitasnya.
Melalui berbagai manfaat yang ditawarkan
tersebut, tentu wajar apabila nantinya
produk-produk halal tersebut juga bisa
menggaet konsumen non-muslim yang akan
memperluas eksistensi produk di pasar
sehingga meningkatkan norminal penjualan. 

Dalam kelompok produk-produk ekspor,
sertifikasi halal juga akan bermanfaat dalam
meningkatkan daya tarik dan daya jual
produk terutama di negara dengan
keberadaan penduduk muslim yang
berkewaijban menggunakan produk-produk
halal. Pada akhirnya, implementasi
sertifikasi halal pada produk ini akan
meningkatkan pendapatan serta daya jual
produk suatu usaha. 
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Dalam upaya mendapatkan sertifikasi halal
produk-produk pada berbagai sektor
produksi haruslah memenuhi standar dan
kriteria tertentu sehingga komoditi tersebut
layak dikatakan sebagai produk yang halal
serta mendapatkan jaminan sertifikasi halal.
Beberapa contoh kelompok produksi serta
kriterianya sebagai produk halal, antara lain:

A. Produk Makanan
Dalam Islam, kajian mengenai kriteria bahan
makanan yang boleh dan tidak boleh
dikonsumsi oleh seorang muslim
sebenarnya sudah merupakan hal yang
sangat awam diketahui.
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2. PRODUK-PRODUK 
SERTIFIKASI HALAL



Hal ini karena penjelasan mengenai hal
tersebut tertuang nyata pada kitab suci
umat muslim, Al-Qur’an, tepatnya pada
Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih

bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang

diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih

untuk berhala…..”
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Bangkai
Darah
Daging Babi
Hewan yang disembelih bukan atas
nama Allah
Hewan yang tercekik
Hewan yang dipukul
Hewan yang jatuh
Hewan yang ditanduk
Hewan yang diterkam binatang buas
Hewan yang disembelih untuk berhala

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui
terdapat 10 jenis bahan makanan yang
diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi
oleh umat muslim, diantaranya:
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Merujuk pada penjelasan tersebut,
maka produk makanan yang dikatakan
halal haruslah dapat memenuhi kriteria-
kriteria di atas yang mana kriteria ini
tidak hanya sebatas jenis bahan
makanan apa yang digunakan, tetapi
juga bagaimana proses pengolahan
dalam produksi makanan tersebut yang
turut andil dalam menentukan
kehalalan suatu produk. 
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Bukan tanpa alasan, pelarangan konsumsi bahan
makanan pada ayat tersebut, bahkan telah
diperkuat melalui tafsir Al-Qur'an oleh para
ulama. Misalnya, larangan untuk mengonsumsi
bangkai maupun hewan yang telah mati
dikarenakan fakta pada proses pembusukannya,
bangkai dan darah dapat menimbulkan
pembentukan bahan kimia yang ternyata
berbahaya bagi manusia (Khan and Haleem,
2016). Darah merupakan alat transportasi paling
masif yang bertugas untuk mengedarkan
berbagai zat ke seluruh tubuh manusia, seperti
antibodi, pengkode genetik, hormon, dan lain
sebagainya yang mana apabila bangkai tersebut
mati karena sebuah penyakit atau secara tidak
layak maka bakteri atau virus infeksius yang ada
di dalamnya akan tetap tinggal pada darah dan
justru akan dengan mudah berkembang biak
pada inangnya yang telah mati, yang mana hal ini
tentu akan berdampak serius pada tubuh
manusia yaitu menurunkan sistem metabolisme
tubuh manusia (Arif and Ahmad, 2011).
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Tidak hanya sampai disitu, pelarangan
konsumsi daging babi, sebagai salah
satu larangan paling umum yang
diketahui oleh masyarakat luas juga
bukan tanpa alasan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Riaz dan Chaurdy (2014) dalam Arif dan
Ahmad (2011), babi adalah hewan yang
sangat tidak layak untuk dijadikan
pilihan konsumsi karena babi
merupakan salah satu hewan yang
menjadi vektor atau agen masuknya
cacing penyebab berbagai penyakit
serius ke dalam tubuh manusia. 
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Babi adalah hewan yang gaya hidupnya
berbeda dengan mamalia lainnya. Babi
menyukai tempat yang lembab, jauh
dari matahari, dan cenderung kotor, ia
juga tidak suka bergerak atau bertarung
untuk mendapatkan sesuatu termasuk
dalam persoalan makanan sehingga ia
cenderung menjadi pemakan segala
baik itu bangkai hewan yang telah mati
maupun kotoran manusia.

Walaupun beberapa orang berpendapat
bahwa jika babi dirawat sebaik mungkin
dengan pengelolaan kandang yang baik,
pemberian pakan ternak yang bersih,
kemudian daging babi benar-benar
dimasak sampai matang, seharusnya
dagingnya sudah aman dan dapat
dikonsumsi. 
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Akan tetapi, menurut syariat Islam,
meskipun daging babi dimasak dengan
cukup matang dan babi diberi makan
dengan makanan yang bersih dan sehat,
dagingnya tetap dilarang dan berbahaya
karena sifat alamiah dari hewan
tersebut tetap tidak dapat diubah.

Selanjutnya, menurut penelitian yang
dilakukan oleh Riaz dan Chaurdy pada
tahun 2014 ditemukan fakta bahwa
komposisi asam lemak yang terdapat
pada lemak babi disebut tidak sesuai
dengan komposisi lemak dan sistem
biokimia tubuh manusia. Hal ini
mengakibatkan, lemak babi akan sulit
untuk dicerna oleh tubuh manusia.
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Selain 10 kelompok di atas, Islam juga
melarang konsumsi bahan apapun yang
berbahaya serta dapat mengganggu
kesadaran maupun kondisi mental
seseorang, contohnya minuman
beralkohol dan obat-obatan terlarang.
Larangan makan dan minum minuman
yang memabukkan (khamr) ini
sebagaimana yang tertuang pada Q.S.
Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar

kamu mendapat keberuntungan.”
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Pada prosesnya, khamr atau alkohol
merupakan zat yang sifatnya dapat
melarutkan lipid dan lipoid. Sel-sel otak
dan saraf sendiri mengandung lipid dan
lipoid dalam struktur dan membrannya,
ketika khamr atau alkohol diminum, ia
akan masuk ke dalam sel melalui darah
yang menyebabkan keracunan sel
sehingga sel-sel otak dan syaraf akan
mati rasa, serta melumpuhkannya
dalam jangka waktu tertentu. 

Tentunya hal ini akan sangat berbahaya
apabila berlangsung secara terus-
meneus karena nantinya akan menjadi
faktor predisposisi kerja otak dan sel
syaraf yang tidak berlangsung maksimal
(Soysaldi, 2005 dalam Arif dan Ahmad,
2011).
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Mohamed (2011) dalam Shafii dan
Khadijah (2012) menyimpulkan bahwa
makanan halal adalah makanan yang
diizinkan untuk dikonsumsi menurut
hukum syariat islam yang memenuhi
persyaratan, diantaranya :

a. Tidak mengandung bagian atau
produk hewani yang tidak halal bagi
umat Islam atau produk hewan yang
tidak disembelih menurut ketentuan
hukum syariah;
b. Tidak mengandung bahan yang najs
(kotor atau najis) menurut hukum
syariah;
c. Aman dan tidak berbahaya bagi
tubuh;
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d. Tidak disiapkan, diproses atau dibuat
dengan menggunakan peralatan yang
terkontaminasi dengan hal-hal yang najs
menurut hukum syariah; 
e. Makanan atau bahan-bahannya tidak
mengandung bagian manusia atau
turunannya yang tidak diizinkan oleh
hukum syariah;
f. Selama penyiapan, pengolahan,
pengemasan, penyimpanan atau
pengangkutan, apabila tidak memenuhi
persyaratan yang tercantum dalam poin
(a-d) maka tidak dianggap halal.
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B. Kosmetik

Serupa dengan produk makanan,
industri kosmetik juga harus memenuhi
beberapa kriteria agar dapat dikatakan
sebagai produk kosmetik yang halal dan
lebih dari itu dapat digunakan secara
aman dan nyaman oleh masyarakat
muslim.

Produk kosmetik sendiri merupakan
produk yang kompleks beberapa
merupakan produk dengan cara
pengolahan tinggi yang dibuat
menggunakan bahan-bahan yang
berasal dari hewan maupun
tumbuhan. 
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Tantangan industri kosmetik dalam
memenuhi kebutuhan pasar halal tak jauh
berbeda dengan sektor produksi makanan
yaitu harus memenuhi persyaratan syariat
Islam, halalan thayyiban atau yang berarti
halal dan baik. 

Saat mengaplikasikan produk kosmetik, tak
jarang produk kosmetik dapat secara tidak
sengaja tertelan (misalnya pada
penggunaan produk bibir seperti lipstik,
lipbalm, dan lainnya), terhirup (misalnya
parfum atau jenis kosmetik lain yang
memiliki kadar perfume tinggi), dan diserap
oleh kulit (seperti, alkohol), yang tentu
apabila kandungan produk tersebut kurang
baik bagi tubuh atau mengandung zat yang
diharamkan penggunaannya dalam islam
pada dosis tertentu, maka jelas produk
industri kosmetik tersebut tidak dapat
memenuhi syarat halal dan thayyib.
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Beberapa jenis produk kosmetik lainnya
seperti produk riasan wajah juga
diketahui tidak mendukung secara
holistik aktivitas keseharian umat
muslim yang memiliki kewajiban untuk
melaksanakan ibadah shalat lima waktu
yang dengan terlebih dahulu
mensucikan diri atau berwudhu.
Alasannya produk make up tersebut
ternyata menghalangi air wudhu untuk
dapat menembus dan menyentuh
lapisan kulit yang menjadi syarat sah
bersuci dengan air wudhu.

Permasalahan seperti ini tentu harus
dapat diatasi oleh sektor produksi
terkait dengan cara beradaptasi apabila
ingin menjangkau pasar industri halal.
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Oleh karenanya produksi kosmetik halal
haruslah menggunakan bahan-bahan
yang memenuhi syariat dan terjamin
kehalalannya, diantaranya produk
kosmetik halal tidak boleh mengandung
bahan yang berasal dari babi, bangkai,
darah, bagian tubuh manusia, hewan
pemangsa, reptil, maupun serangga.

Kemudian apabila bahan kosmetik
berasal dari produk hewan yang halal,
maka hewan tersebut juga harus
disembelih sesuai dengan syariat Islam,
apabila menggunakan bahan sintetis
maka juga harus yang terjamin
keamanannya bagi konsumen,
diproduksi dari sumber yang halal, dan
tidak terkontaminasi atau tidak
tercemar dengan kotoran (najis).
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Berikut merupakan daftar bahan
kosmetik apa saja yang diperbolehkan
digunakan pada industri kosmetik dan
terjamin kehalalannya menurut
Sugibayashi et al. (2019), antara lain:

 Tabel 1. Bahan kosmetik halal
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Kategori Contoh Bahan

Skin whitening agents/
Agen pemutih kulit

 4-potassium
methoxysalicylate
(4-MSK)
Arbutin
Ferulic acid
Hinokitol
Kojic acid
Resveratrol
Tranexamic acid
Vitamin B3
Vitamin C
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Kategori Contoh Bahan

Anti-aging agents/
Agen anti penuaan

Capsanthin
Capsorubin
Delphinidin
Gallic acid
Genistein
Glycyrrhizin
Lutein
Phloretin
Salidroside
Sclareol
Trans-communic
acid (TCA)
Umbelliferone
Vitamin B3

Pengental Carboxymethyl
cellulose [32]
Carnauba wax [33]
Carrageenan [34]
Petrolatum
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Kategori Contoh Bahan

Pewarna Carotene (red-orange)
[7,36] Lithospermum
purple (violet) [7,36]
Paprika (yellow,
orange, red) [7,36]
Safflower (yellow, red)
[7,36] Turmeric (yellow)
[7,36]

Pelarut Avocado oil [37,38]
Corn oil [39]
Cottonseed oil [40]
Dipropylene glycol [41]
Jojoba oil [42] Liquid
paraffin (mineral oil)
[43,44] Polyethylene
glycol [45] Safflower oil
[46] Sesame oil [47]
Water [4]
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Kategori Contoh Bahan

Sedangkan beberapa bahan kosmetik
yang dinyatakan haram karena tidak
memenuhi syariat atau yang berbahaya
atau mengandung zat yang merugikan,
diantaranya:

 
 Tabel 2. Bahan Kosmetik Haram

Bahan kimia yang
dibatasi 

Avocado oil [37,38]
Corn oil [39]
Cottonseed oil [40]
Dipropylene glycol
[41] Jojoba oil [42]
Liquid paraffin
(mineral oil) [43,44]
Polyethylene glycol
[45] Safflower oil
[46] Sesame oil [47]
Water [4]
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Kategori Contoh Bahan

Berasal dari serangga Carmine dye
(Cochineal; E 120 or
Natural Red 4)
Crimson dye (from
Kermes vermilio)
Laccaic acid
Beeswax

Berasal dari manusia Amniotic fluid
Growth factors
Placenta

Berasal dari babi Amniotic fluid
Gelatin
Growth factors
Placenta



Pada beberapa kasus tetap diperlukan
penggunaan bahan yang dikategorikan
sebagai bahan critical kehalalannya,
seperti contoh penggunaan Ethanol yang
masih menjadi kontroversi. Namun,
dalam hal ini menurut Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM) dan Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM-MUI) produk kosmetik dapat
mengandung etanol asalkan bersumber
dari fermentasi aerobik alami yaitu
proses fermentasi alami dengan
keberadaan oksigen atau berasal dari
sumber sintetis yaitu, dibuat dari etilen
oksida, asetaldehida, asetilen dan bukan
dari industri khamr atau minuman keras.
(Sugibayashi et al., 2019)
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Selain itu, produksi kosmetik halal juga
haruslah memenuhi peryaratan dalam
penyiapan, pemrosesan, pembuatan,
dan penyimpanan produknya sesuai
dengan hukum syariah, mematuhi
standar manufaktur kosmetik misalnya,
ISO, sebelum nantinya harus
mendaftarkan produknya untuk dikaji
dan mendapatkan jaminan halal dari
lembaga pemberi sertifikasi halal adalah
misalnya, LPPOM-MUI, JAKIM.
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A. Lokal 
1. JAKIM
JAKIM atau Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia
adalah sebuah instansi
pemerintah di bawah
Departemen Perdana
Menteri di tingkat federal
Negara    Malaysia     yang
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3. LEMBAGA PEMBERI 
SERTIFIKASI HALAL

dalam hal ini menangani proses sertifikasi
halal untuk produk pasar domestik dan
pasar internasional negara tersebut. Di
tingkat negara bagian, otoritas sertifikasi
halal dipegang oleh Departemen Agama
Islam Negeri (JAIN) dan Majelis Agama Islam
Negeri (MAIN) yang diberi wewenang untuk
menerbitkan sertifikat Halal untuk pasar
domestik (Khan and Haleem, 2016) 

Gambar 1. Logo Halal JAKIM



2. Jamiat Ulama-i-Hind Halal Trus India
Halal Trust adalah organisasi non-pemerintah di
India yang memainkan peran penting pada
pertumbuhan industri halal India di pasar global
maupun di dalam negeri. Halal Trust India
pertama kali didirikan pada tahun 1919 oleh LSM
Muslim terbesar dan tertua di India dengan nama
Jamiat Ulama-i-Hind, hingga saat ini Halal Trust
memiliki 7 kantor di seluruh wilayah bagian India
dan telah dikenal secara global sebagai lembaga
sertifikasi Halal terkemuka dari India. Pada
pelaksanaannya, Halal Trust membantu dalam
proses sertifikasi halal restoran, hotel, rumah
sakit, unit manufaktur makanan olahan, rumah
potong hewan, dan layanan terkait sertifikasi
Halal lainnya (Khan and Haleem, 2016).

  
Gambar 2. Logo Jamiat Halal Trust India
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3. LPPOM-MUI

LPPOM-MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama
Indonesia adalah lembaga yang didirikan oleh
Majelis Ulama tertinggi di Indonesia yang di
dalamnya terdapat banyak cendekiawan dan
akademisi islam. 

MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) ini
tepatnya pada tanggal 6 Januari 1989 di Jakarta.
LPPOM merupakan lembaga yang membantu
MUI dalam menerbitkan sertifikasi Halal di
Indonesia. 

Mereka yang bekerja di LPPOM adalah para
ilmuwan yang kompeten dari berbagai disiplin
ilmu seperti kimia, biokimia, Ilmu pengetahuan
dan Teknologi pangan, kedokteran hewan,
agroindustri dan masih banyak lagi.
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Pada tahun 1995, MUI mengeluarkan keputusan
tentang izin pembentukan MUI di tiap-tiap
Provinsi di Indonesia untuk mendirikan LPPOM
tingkat Provinsi. Sampai saat ini, terdapat 28
LPPOM-MUI setingkat Provinsi yang tersebar di
seluruh penjuru Indonesia (Khan and Haleem,
2016).
 

 Gambar 3. Logo Halal MUI
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4. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Kementrian Agama RI

dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk
yang beredar dan dipasarkan di Indonesia, 
 dengan rincian tugas dan fungsi yaitu mengurusi
tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal,
Verifikasi Halal, melakukan pembinaan dan
melakukan pengawasan kehalalan produk, serta
bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait
dalam menetapkan standar kehalalan sebuah
produk (Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal Kementrian Agama RI, 2019).
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Menurut Undang-Undang
No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk
Halal menetapkan Badan
Penyelenggara Jaminan
Produk Halal Kementrial
Agama RI sebagai badan
yang    mempunyai   tugas Gambar 4. Logo Halal BPJPH Kemenag RI



Dewan Kerjasama Teluk
Arab (GCC) merupakan
sebuah dewan kerjasama
antara negara-negara di
teluk yang didirikan
berdasarkan keputusan
pemerintah enam negara
anggota dewan kerjasama 
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untuk negara-negara Arab Teluk dan republik
Yaman yang diresmikan melalui perjanjian dan
disetujui tepatnya pada 8 Mei 2013. Perjanjian ini
memberikan kewenangan hukum kepada pusat
akreditasi untuk menyediakan layanan akreditasi
tertentu dalam wilayah semua negara anggota di
bidang kalibrasi, pengukuran, pengujian, inspeksi
dan salah satunya adalah kebijakan pelayanan
sertifikasi halal, dimana ini semua tentu untuk
memfasilitasi perdagangan serta mendukung
industri dan ekonomi nasional Negara-negara
Anggota.

B. Regional
1. Dewan Kerjasama Teluk Arab (Arab
Gulf Cooperation Council)

Gambar 5. Logo Halal GCC (Sumber: mpja.jp) 



Center for Halal Assurance (CEHA) adalah
Lembaga Sertifikasi Halal terkemuka dan
diakui secara global yang diakreditasi oleh
International Halal Integrity Alliance.
CEHA berjalan di bawah dewan direksi dan
bimbingan dewan penasehat syariah yang
kuat, ahli teknis dan koordinator syariah di
seluruh dunia bekerja sama dengan
berbagai Seminari Islam (Darul Ulum).
Instansi ini didirikan untuk mempromosikan
konsumsi halal secara global dengan
menawarkan sertifikasi halal untuk layanan
industri makanan dan non-makanan yang
meliputi, semua jenis makanan & minuman,
farmasi, bahan, kosmetik, perawatan
pribadi, pengemasan, penyembelihan, hotel
& restoran dan banyak industri lainnya. 

43

C. Internasional
1. Center for Halal Assurance (CEHA)



CEHA melayani semua standar halal
internasional dan regional yang penting
termasuk standar halal Pakistan, standar
halal GSO, standar halal UEA, standar halal
OIC-SMIIC, standar halal Malaysia dan masih
banyak lagi. Untuk memfasilitasi kliennya,
CEHA menawarkan layanan sertifikasi halal
sesuai kebutuhan ekspor klien yang dapat
diterima di seluruh dunia (Center for Halal
Assurance, 2019).
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Gambar 6. Logo Halal CEHA



Di Indonesia sendiri, prosedur sertifikasi
halal melibatkan tiga pihak yang
bekerjasama, yaitu antara lain BPJPH
Kemenag, LPPOM MUI sebagai lembaga
pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH
dalam hal ini melaksanakan
penyelenggaraan jaminan produk halal. 
LPPOM MUI melakukan pemeriksaan
kecukupan dokumen, penjadwalan audit,
pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat
auditor, penerbitan audit memorandum,
penyampaian berita acara hasil audit pada
rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui
Komisi Fatwa menetapkan kehalalan
produk berdasarkan hasil audit dan
menerbitkan Ketetapan Halal MUI (LPPOM
MUI, 2022).
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4. CARA MENDAPAT
SERTIFIKASI HALAL
DI INDONESIA



Sebelum mendaftarkan produk untuk
mendapatkan sertifikasi halal,
perusahaan terlebih dahulu harus
sudah menerapkan Sistem Jaminan
Halal (SJH).

Sistem Jaminan Halal atau SJH sendiri
ialah sertifikat yang berisi pernyataan
tertulis dari LPPOM MUI bahwa sebuah
perusahaan pemegang sertifikat halal
MUI tersebut telah
mengimplementasikan SJH sesuai
dengan ketentuan LPPOM MUI, dan
sertifikat ini hanya dapat dikeluarkan
setelah perusahaan tersebut melalui
proses audit SJH sebanyak dua kali
dengan status SJH dinyatakan Baik
(mendapat nilai A). 
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Untuk perusahaan baru yang belum
memiliki SH MUI, Dokumen SJH yang
digunakan bisa berupa surat pernyataan
dengan tanda tangan di atas materai yang
menyatakan bahwa perusahaan tersebut
bersedia menyerahkan Manual SJH Standard
paling lambat enam bulan setelah terbitnya
SH atau perusaahan baru juga bisa
menyertakan Manual SJH minimum yang
terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur
manajemen halal dan ruang lingkup
penerapan SJH.
 
Sedangkan, pada perusahaan yang telah
memiliki SH MUI namun audit implementasi
SJH masih belum dilakukan, dokumen SJH
yang dibutuhkan adalah : Manual SJH
Minimum terdiri dari: klausul kebijakan
halal, struktur manajemen halal dan ruang
lingkup penerapan SJH (Lembaga Pengkajian
Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis
Ulama Indonesia, 2008).
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Selanjutnya, untuk perusahaan yang telah
mendapatkan status Sistem Jaminan Halal
(SJH) minimal B (cukup) dan ingin
memperpanjang masa berlaku SH-nya,
maka dokumen SJH yang dibutuhkan antara
lain berupa laporan berkala terkini dan
Revisi Manual SJH (jika ada) atau salinan
status SJH minimal B atau Sertifikat SJH. 

Manual SJH Standar sendiri terdiri atas:
Informasi Dasar Perusahaan, Kendali
Dokumen, Tujuan Penerapan, Ruang
Lingkup Penerapan, Kebijakan Halal,
Panduan Halal, Struktur Manajemen Halal,
Standard Operating Procedures (SOP),
Acuan Teknis, Sistem Administrasi, Sistem
Dokumentasi, Sosialisasi, Pelatihan,
Komunikasi Internal dan Eksternal, Audit
Internal, Tindakan Perbaikan, Kaji Ulang
Manajemen (Lembaga Pengkajian Pangan
Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia, 2008).
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SJH atau Sistem Jaminan Halal ini juga
dapat digunakan dan bermanfaat tidak
hanya pada sektor makanan tetapi juga
industri obat dan kosmetik baik dalam
skala besar maupun kecil serta juga dapat
dimanfaatkan pada industri berbasis jasa
seperti importir, distributor, transportasi,
retailer, dan masih banyak lagi.

Nantinya, setelah SJH benar siap barulah
perusahaan dapat mendaftarkan
produknya untuk melalui proses sertifikasi
halal. Berikut merupakan tahapan
pendaftaran sertifikasi halal untuk produk
yang beredar di Indonesia, diantaranya:

1. Pertama-tama, perusahaan wajib
mengajukan permohonan STTD ke BPJPH.

49



2. Selanjutnya, perusahaan dapat memilih
LPPOM MUI sebagai examiner pada proses
pemeriksaan kehalalan produk dengan
cara mendaftarkan diri ke LPPOM MUI
secara online yang dapat diakses pada link
website www.e-lppommui.org yang
menggunakan sistem CEROL-SS23000. 

Pada sistem tersebut, perusahaan diminta
untuk mengisi data registrasi, fasilitas,
produk, bahan, matriks bahan vs produk,
serta mengunggah sejumlah dokumen
yang sebagai persyaratan.  
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Ketetapan Halal sebelumnya untuk
kelompok produk yang sama (khusus
registrasi pengembangan atau
perpanjangan). 
Manual SJH/SJPH  (khusus registrasi
baru, pengembangan dengan status
SJH B, atau perpanjangan).
Status/Sertifikat SJH terakhir (khusus
registrasi pengembangan dan
perpanjangan). 
Diagram alir proses produksi untuk
produk yang didaftarkan (untuk setiap
jenis produk).
Pernyataan pemilik fasilitas produksi
bahwa fasilitas produksi yang kontak
langsung dengan bahan dan produk
(termasuk peralatan pembantu) tidak
digunakan secara bergantian untuk-

Dalam hal ini beberapa dokumen yang
perlu diunggah oleh perusahaan antara
lain:
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menghasilkan produk halal dan produk
yang mengandung babi/turunannya atau
jika pernah digunakan untuk
memproduksi produk yang mengandung
babi dan turunannya maka telah
dilakukan pencucian 7 kali menggunakan
air dan salah satunya dengan tanah,
sabun, deterjen atau bahan kimia yang
dapat menghilangkan bau dan warna
najis.
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Daftar alamat seluruh fasilitas produksi,
termasuk pabrik, gudang bahan. Khusus
untuk restoran, fasilitas yang
diinformasikan mencakup kantor pusat,
dapur eksternal, gudang eksternal, dan
tempat makan/minum. Khusus untuk
produk gelatin, jika bahan baku (kulit,
tulang, kerongkongan, bone chips,
dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal,
maka alamat seluruh pemasok bahan
baku, juga harus dicantumkan.



Bukti diseminasi kebijakan halal.
Bukti kompetensi tim manajemen
halal, seperti sertifikat penyelia halal,
sertifikat pelatihan eksternal
dan/atau bukti pelatihan internal
(daftar kehadiran, materi pelatihan
dan evaluasi pelatihan). Khusus
registrasi pengembangan fasilitas,
diperlukan bukti pelatihan internal di
fasilitas baru tersebut.
Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
Bukti ijin perusahaan seperti: NIB,
Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin
Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP), atau
Surat Keterangan Keberadaan Sarana
Produksi yang diterbitkan oleh
perangkat daerah setempat (untuk
perusahaan yang berlokasi di
Indonesia).
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Sertifikat atau bukti penerapan sistem
mutu atau keamanan produk (bila
ada), seperti sertifikat HACCP, GMP,
FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat
layak sanitasi untuk restoran dan jasa
boga, Cara Pembuatan Pangan yang
Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat
yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan
Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.
STTD dari BPJPB
Khusus untuk pendaftaran Rumah
Potong Hewan, terdapat beberapa
tambahan data yang diperlukan,
sebagai berikut:
Nama penyembelih
14. Metode peyembelihan (manual
atau mekanik)
Metode stunning (tidak ada
stunning/ada stunning mekanik atau
elektrik)

54



3. LPPOM-MUI melakukan Pre-audit dan
perusahaan melakukan pembayaran akad

4. Perusahaan dan Auditor menyepakati
jadwal Penjadwalan Audit

5. Auditor melaksanakan Audit dengan
memeriksa Sistem Jaminan Halal 
 perusahaan. (15 Hari Kerja) 

6. Pembahasan hasil audit melalui rapat
auditor dan analisis sampel oleh LPPOM-
MUI

7. Keputusan Status SJH

8. Penetapan Kehalalan produk melalui
Rapat Komisi Fatwa MUI (3 Hari Kerja)
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9. Penerbitan Ketetapan Halal MUI dan
status Sertifikasi SJH

10. Penerbitan Sertifikasi Halal oleh BPJPH
Kemenag RI berdasarkan ketetapan halal
MUI (1 Hari Kerja)

Selanjutnya merupakan tahapan
pendaftaran sertifikasi halal untuk produk
yang akan dipasarkan di luar negeri,
diantaranya : 
1.Melakukan pendaftaran pada sistem
CEROL (www.e-lppommui.org)
2.LPPOM-MUI melakukan Pre-audit dan
perusahaan melakukan pembayaran akad
3.Perusahaan dan Auditor menyepakati
jadwal Penjadwalan Audit
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4.Auditor melaksanakan Audit dengan
memeriksa Sistem Jaminan Halal
perusahaan. (15 Hari Kerja)
5.Pembahasan hasil audit melalui rapat
auditor dan analisis sampel oleh LPPOM-
MUI
6.Keputusan Status SJH
7.Penetapan Kehalalan produk melalui
Rapat Komisi Fatwa MUI (3 Hari Kerja)
8.Penerbitan ketetapan halal MUI dan
Status atau sertifikat Jaminan Halal.
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Perkembangan teknologi yang semakin
pesat juga berdampak pada industri
halal.
Jika sebelumnya mengetahui sertifikasi
halal tidaknya suatu produk adalah
dengan melihat logo halal yang tertera
pada kemasan produk atau lembar
perizinan halal untuk suatu jasa, dengan
adanya perkembangan terknologi
sertifikasi halal dapat ditemukan dengan
mudah cepat, melalui apa saja, dan
dimana saja melalui layanan teknologi
berbasis website atau aplikasi yang
dapat membantu kita dalam
menentukan atau mencari tahu
informasi kehalalan suatu produk,
beberapa diantaranya:
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5. TEKNOLOGI 
SERTIFIKASI HALAL



1. Website halalmui.org dan Aplikasi
Halal MUI

Sebagai salah satu instansi terdepan yang
mengeluarkan sertifikasi, pelatihan,
bahkan kajian bidang halal di Indonesia,
MUI terus meningkatkan pelayanannya,
turut beradaptasi dengan perkembangan
teknologi. Melalui menu Cek Produk Halal
di website halalmui.org atau Aplikasi Halal
MUI yang dapat didownload melalui
google playstore, masyarakat dapat
dengan mudah mencari tahu apakah
produk makanan tertentu halal atau tidak.
Selain itu, masyarakat juga dapat dengan
mengakses prosedur maupun hal-hal
yang berkaitan dengan proses sertifikasi
halal hanya dengan membacanya melalui
smartphone dan bisa diakses kapan saja,
dimana saja. 
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Gambar 11. Aplikasi Halal MUI
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2. Scan Halal Food
Implementasi teknologi lainnya adalah
Aplikasi Scan Halal Food. Aplikasi ini ialah
aplikasi yang dapat menentukan apakah
sebuah produk mengandung ingredients
yang halal atau tidak melalui layanan scan
barcode yang ada di dalamnya.  

Gambar 12. Menu Cek Produk Halal Website halalmui.org
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Selain itu aplikasi ini juga memiliki daftar
bahan makanan yang digunakan
dibeberapa negara berbeda serta status
kehalalannya. Aplikasi ini tentu juga turut
membantu masyarakat khususnya dalam
menentukan kehalalan suatu produk
apabila belum terdapat logo halal pada
kemasannya.
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Gambar 13. Aplikasi Scan Halal Food
 
 
 
 
 



3. Penggunaan Artificial Intelegent
sebagai Metode deteksi halal pada
proses sertifikasi halal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bakar
dan Rosbi (2019), menemukan fakta
bahwa selama ini proses deteksi status
kehalalan suatu produk makanan
khususnya belum berjalan maksimal baik
bagi tingkat efisiensi waktu dan tenaga,
karena masih menggunakan metode
ilmiah konvensional, maupun pada tingkat
akurasi untuk sertifikasi halalnya.

Oleh karenanya, penelitian yang mereka
lakukan adalah dengan menciptakan
metode deteksi status kehalalan yang
baru dengan menggunakan teknologi
kecerdasan buatan yaitu genetic algorithm
and neural networks untuk mendeteksi
keberadaan porcine atau DNA babi. 
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Dimana penelitian ini menguji tiga elemen
yaitu Pengujian Halal (Halal Test), Pengujian
Keamanan (Safety Test) dan Pengujian Gizi
(Nutritional Test) (Bakar and Rosbi, 2019).

Cara kerjanya adalah dengan menggunakan
sampel dari sebuah produk yang
dikondisikan cair kemudian dilakukan
pemrosesan menggunakan metode PCR
untuk mengamplifikasi segmen DNA babi
yang kemudian dilanjutkan dengan deteksi
menggunakan metode algoritma genetika
dan jaringan saraf, yang bisa menyimpan
berbagai rantai kimia turunan DNA babi
maupun zat lainnya dan mendeteksi
keberadaannya, serta metode ini juga dapat
dikembangkan untuk menguji keamanan
makanan apakah terdapat zat-zat yang
berbahaya, juga menguji kandungan nutrisi
yang terdapat di dalamnya (Bakar and Rosbi,
2019).
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