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                    Bagi umat Islam, dari ratusan atau bahkan ribuan bahan tambahan pangan  (BTP) yang berada
di pasaran, gelatin barangkali menjadi bahan yang paling sensitif karena sering memicu kontroversi. Tulisan
berikut memaparkan karakteristik gelatin, produksi serta aplikasinya di berbagai industri.  Konsep kehalalan
tentang BTP yang satu ini dengan sendirinya akan terjawab.
 
Tidak dipungkiri bahwa dari segala macam bahan penyusun (ingredient) tambahan, gelatin merupakan yang
paling banyak digunakan. Aplikasinya di industri pangan begitu luas. Tak hanya itu, gelatin juga banyak
digunakan di berbagai industri kosmetik, farmasi dan fotografi. 
 Secara gamblang, tidak ada yang salah dengan gelatin. Fungsinya yang begitu banyak sangat membantu
terciptanya produk-produk pangan maupun non-pangan dengan kualitas yang lebih baik. Hanya sayangnya,
mayoritas gelatin diturunkan dari kulit dan tulang hewan,  sehingga sebagai konsumen muslim, kita terpaksa
harus lebih berhati-hati dalam memilih produk  yang mengandung bahan ini.  Karakteristik Gelatin Para
saintis sudah berabad-abad melakukan penelitian tentang gelatin.  Fenomena dan karakternya yang unik
membuatnya sering disukai dalam setiap proses pembuatan makanan. Gelatin hampir tidak mempunyai rasa
dan bau, sehingga dengan mudah "menyesuaikan" diri dengan produk yang dihasilkan. Sejak zaman
Napoleon di Perancis, gelatin bahkan sudah dijadikan sumber protein. Namun sejarah mencatat baru pada
1890-an gelatin dikomersialkan secara meluas. Secara kimiawi, gelatin merupakan sumber protein berharga
yang merupakan produk sampingan hewan dari  bagian tak terpakai (by-products) setelah melalui proses
hidrolisis parsial (partial hydrolysis) kolagen dari bagian-bagian tertentu tubuh hewan seperti kartilago (
cartilages), tulang, tendon, dan kulit. Dari segi penampakan fisik, gelatin merupakan substansi padat (solid),
dari tidak berwarna sampai berwarna sedikit kekuningan serta nyaris tanpa rasa dan bau. Dewasa ini
kebanyakan gelatin yang berada di pasaran berbentuk tepung granula, meskipun di Eropa gelatin yang
berbentuk lembaran juga masih ada. Kolagen sendiri merupakan protein struktural utama yang ditemukan
pada kulit dan tulang hewan. Molekul kolagen terdiri dari tiga rantai polipeptida (rantai-ƒ¿), yang berada di
dalam sebuah konformasi triple helix. Triple helix ini distabilkan oleh ikatan-ikatan hidrogen antara dua
molekul kolagen yang terjadi ketika umur hewan tersebut meningkat. Lapisan film gelatin yang memiliki
kandungan triple helix yang lebih tinggi akan kurang mengembang dalam air dan  memiliki kekuatan gel (
bloom strength) yang lebih tinggi. Meskipun tidak sepenuhnya benar, gelatin yang memiliki bloom strength
yang tinggi biasanya lebih disukai dan mudah diaplikasikan. Gelatin dari hewan mamalia secara umum jauh
lebih kuat dari gelatin ikan. Setiap molekul kolagen dengan 3 rantai-alpha memiliki ukuran panjang 3000Ao
(0.3 mikron) dengan diameter 15Ao. Setiap rantai-ƒ¿ mempunyai sekitar 1.050 asam amino yang berikatan
satu sama lain. Kolagen memainkan peranan penting dalam pertumbuhan sifat-sifat fisik daging. Pada ikan
misalnya, makin tinggi kandungan kolagen, makin padat struktur daging ikan tersebut.   Salah satu sifat unik
gelatin adalah ia akan meleleh ketika dipanaskan dan akan mudah menjadi padat kembali apabila
didinginkan. Bersama-sama dengan air ia akan dengan mudah membentuk gel koloid semi-padat. Jelly yang
dibuat dari gelatin mempunyai tekstur yang meleleh di dalam mulut untuk kemudian mengeluarkan semua
cita rasa yang dikandungnya. Keunggulan lain gelatin adalah sifatnya sebagai sebuah protein amphoteric
dengan titik isoionik antara 5 hingga 9, tergantung pada bahan baku serta cara memprosesnya. Sebuah
komponen disebut amphoteric apabila ia bisa bertindak sebagai asam dan basa sekaligus.  Jadi, dalam
industri sifat demikian akan bermanfaat sekali. Gelatin sangat kaya dengan asam amino glisin (Gly) (hampir
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sepertiga dari total asam amino),  prolin (Pro) dan 4-hidroksiprolin (4Hyd). Struktur gelatin yang umum
adalah: -Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyp-Gly-Pro-. Satu hal yang perlu dicatat adalah kandungan 4Hyd juga
berpengaruh pada kekuatan gelatin. Makin tinggi asam amino ini, kekuatan gel juga lebih baik. Meskipun
mayoritas diturunkan dari hewan, gelatin sebenarnya tergolong memiliki nilai biologis yang rendah dan sering
juga dianggap protein tidak lengkap. Pasalnya, ia kekurangan kandungan triptophan (Trp) yang merupakan
salah satu asam amino esensial, serta rendah dalam sistein (Cys) dan tirosin (Tyr). 
                                                                                                                  
Gambar 1. Struktur Kimia Gelatin
  Tipe-tipe Gelatin Secara umum terdapat dua jenis gelatin. Gelatin yang diperoleh setelah melalui proses
asam akan mempunyai titik isoeletrik antara pH 6 dan 9. Gelatin seperti ini tergolong Tipe A. Sebaliknya,
gelatin yang diproduksi dengan perlakuan basa dikenal sebagai Tipe B. Gelatin Tipe B ini mempunyai titik
isoelektrik antara 4.7 hingga 5. Gelatin Tipe A biasanya secara khusus diproduksi dari kulit babi, sedangkan
gelatin Tipe B diproduksi dari  kulit sapi, kambing dan kerbau atau dari tulang binatang-binatang ini yang
sudah dihilangkan mineralnya (demineralised bones). Aplikasi Gelatin pada Industri Aplikasi gelatin dalam
industri pangan sangat luas. Fungsi utama gelatin di dalam industri ini adalah untuk meningkatkan elastisitas,
konsistensi dan stabilitas produk pangan yang dihasilkan. Gelatin digunakan untuk produk-produk dessert,
produk-produk dari susu (dairy products) seperti youghurt, krim asam, keju. Begitu juga dengan es krim, pie
krim serta kue keju (cheese-cakes). Gelatin juga merupakan bahan utama dalam pembuatan produk
marshmallows, disamping juga digunakan secara meluas untuk produksi toffees dan margarin. Dalam
produksi yoghurt, misalnya, penambahan stabilizer gelatin sebanyak  0.3-0.5% akan membantu mencegah
terjadinya syneresis (pemisahan air dari sistem gel). Dalam hal ini gelatin akan bereaksi dengan kasein susu
untuk mengurangi kecenderungan pemisahan air dari curd youghurt.  Gelatin juga sering digunakan sebagai
pengganti lemak. Seperti yang sering kita amati, masyarakat hari ini juga cenderung untuk mengkonsumsi
bahan pangan rendah kalori. Kebutuhan akan pangan rendah atau bebas lemak menjadi pilihan. Padahal,
secara organoleptis, lemak merupakan komponen utama yang menentukan cita rasa (organoleptik) suatu
makanan. Produser makanan lalu beralih ke gelatin sebagai bahan pengganti lemak (fat substitutes).  Hal ini
disebabkan secara organoleptik, gelatin dapat memberikan pengaruh yang cukup menentukan. Titik leburnya
yang bisa berada di bawah  suhu tubuh manusia membuat gelatin dapat memberikan sensasi rasa di mulut
yang lebih superior ketimbang fat substitutes yang lain. Dengan demikian, menggunakan gelatin sebagai
pengganti lemak akan mengurangi kalori yang dikonsumsi dari sebuah bahan pangan tanpa mengurangi
cita-rasa makanan tersebut. Gelatin juga menjadi ingredient penting dalam pemprosesan keju. Ia sering
digunakan untuk meningkatkan jumlah produksi disamping juga dijadikan sebagai stabilizer. 
Dalam industri perisa (flavour), gelatin juga sering digunakan untuk sebagai bahan penstabil pada tahap
encapsulation, yakni  proses "pembungkusan" bahan perisa tersebut dengan medium padat. Begitu juga
dalam industri minuman, gelatin sering digunakan untuk menjernihkan jus dan sari buah. Penambahan
gelatin pada sari buah akan membentuk kompleks gelatine-tanin yang dapat diendapkan untuk kemudian
dipisahkan.  Selain dalam industri pangan, gelatin juga menjadi bahan penting dalam dunia kedokteran, serta
industri farmasi dan obat-obatan. Sebuah kajian di Amerika menunjukkan bahwa suplementasi gelatin yang
teratur bisa menghilangkan rasa nyeri di lutut dan persendian. Selain itu gelatin juga banyak digunakan
dalam bahan-bahan keperluan pembedahan. Di bidang farmasi, gelatin kebanyakan digunakan dalm industri
kapsul. Gelatin masih dianggap sebagai bahan terbaik untuk memproteksi obat-obatan dari udara, cahaya,
uap air serta kontaminasi mikroba. Selain itu, gelatin juga sering dijadikan sebagai stabilizer dan bahan
pengemulsi (emulsifier)  terbaik untuk kebanyakan obat-obatan sirup.  Dalam industri kosmetik, gelatin
digunakan sebagai emulsifier serta bahan pelembut (smoothing agent). Ia banyak sekali digunakan dalam
produk krim dan lotions serta menjadi bahan utama "protein" untuk produk sampo "protein" serta conditioners
rambut.  
      
Selain itu,  industri fotografi juga tidak ketinggalan menggunakan aplikasi gelatin. Dalam industri ini, gelatin

2/3



digunakan sebagai medium pengikat dan koloid pelindung untuk bahan pembentuk image. Gelatin dan
Umat Islam Islam merupakan agama yang populasinya terbesar kedua serta paling cepat pertumbuhannya
di dunia. Populasi umat Islam dunia menurut data 2002 mencapai lebih 1,3 milyar.  Di AS saja, terdapat lebih
7 juta umat Islam dan jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi 12.2 juta dalam sepuluh tahun ke depan.
Dengan jumlah kaum Muslim sedemikian, tidak heran permintaan akan sumber bahan-bahan halal, termasuk
gelatin turut meningkat. Dalam Islam produk gelatin halal mestilah bersumber dari binatang yang halal serta
disembelih menurut tata-cara yang sudah digariskan syariat. 
 
Pada tahun 2002, produksi gelatin dunia mencapai 270 ribu ton kubik. Di antara produser utama gelatin
adalah negara-negara Eropa, AS, Amerika Selatan, serta negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand,
Cina dan Jepang.  Dari jumlah di atas, 41% gelatin diproduksi dari kulit babi, 28.5% dari kulit sapi, dan 29.5%
dari tulang sapi. Data ini menunjukkan bahwa gelatin yang diekstrak dari hewan babi masih mendominasi
pasaran dunia.
 
Meskipun demikian, riset-riset untuk mencari alternatif lain sebagai sumber gelatin juga banyak dilakukan.
Beberapa sumber gelatin lain yang pernah dipublikasikan di antaranya harp seal (Phoca groendlandica),
binatang serupa anjing laut yang banyak hidup di salju,  serta berbagai macam spesies ikan seperti Nile
perch (Lates niloticus), Dover sole (Solea vulgaris), ikan cod, ikan tilapia (mujair), kulit ikan hiu, serta kulit
ikan carp.  Sebagai sebuah sumber alternatif gelatin halal, gelatin dari ikan kini juga mulai mendapat
perhatian dari kalangan industri. Gelatin dari ikan tilapia misalnya, kini sudah mulai diburu para produser
kosmetik berlabel dunia dari Eropa. Meskipun secara umum, seperti sudah disinggung diatas,  kualitas
gelatin yang dihasilkan dari mamalia lebih kuat dibandingkan dengan gelatin ikan, akan tetapi, pemilihan
spesies ikan tertentu serta metode hidrolisis yang tepat bisa menghasilkan gelatin yang setara kualitasnya
dengan gelatin mamalia.  Hasil penelitian penulis sendiri menunjukkan bahwa gelatin yang diproduksi dari
ikan 'kerapu' (Epinephelus sexfasciatus) memiliki bloom strength yang sebanding dengan gelatin babi.
Penggunaan enzim transglutaminase juga bisa membantu meningkatkan kualitas gelatin yang dihasilkan.
Ketika gelatin halal dari hewan mungkin tidak tersedia, produser makanan halal sebenarnya juga bisa
menggunakan pengganti gelatin dari tumbuhan (vegetable gelatine substitutes). 'Gelatin nabati' ini fungsinya
mirip dengan gelatin hewani dan biasanya diproduksi dari gluten gandum atau serealia lainnya. Beberapa
contoh 'gelatin nabati' ini antara lain;  berbagai jenis agar-agar dan gelose, karagenan (polisakarida yang
diekstrak dari rumput laut merah), pektin (polisakarida yang terdapat pada dinding sel tumbuhan), xantan
gum (gum yang diproduksi dari bateri; media untuk pertumbuhan bakteri ini sendiri haruslah halal), tepung
jagung termodifikasi (modified corn starch) serta cellulose gum.*** Irwandi Jaswir, Associate Professor pada
Department of Food Biotechnology, International Islamic University, Malaysia dan kini peneliti tamu pada
National Food Research Institute, Tsukuba, Jepang.
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