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MANFAAT LIMBAH BULU AYAM 
SEBAGAI GREEN MATERIAL  
Oleh Slamet Riyadi | 27109029

      Bulu-bulu ayam yang terbuang 
sia-sia pada setiap daging ayam 
yang dijual di supermarket dan di 
pasar merupakan salah satu isu 
global yang ada di hampir setiap 
negara. Amerika merupakan salah 
satu negara konsumsi ayam yang 
terbanyak hingga mencapai angka 
8 juta ayam broiler setiap 
tahunnya.

      Jumlah limbah bulu-bulu ayam 
yang dihasilkan oleh para industri 
ternak yaitu antara 2 juta hingga 3 
juta pon per tahun. kebanyakan 
dari mereka membakar limbah 
tersebut, mengubur sampai 
mencampurkannya kembali 
kedalam pakan ternak--metode 
tersebut sungguh memakan biaya 
dan bertentangan. 

      Beberapa ahli kimia dan 
insinyur berusaha mengangkat 
permasalahan limbah bulu ayam 
tersebut menjadi lebih berguna 

dibandingkan dengan 
membuangnya begitu saja. Bulu 
ayam terbuat dari keratin dan 
protein yang juga dapat kita temui 
pada rambut, kuku, tanduk dan 
wool. Justin R. Barone, salah satu 
pengisi acara di symposium yang 
juga peneliti pada Department of  
Agriculture's Environmental Quality 
Laboratory di Beltsville, Md. beliau 
menjelaskan bahwa berbeda 
dengan protein pada umumnya, 
keratin memiliki konsentrat cysteine 
yang tinggi. Atom sulfur dalam 
sisa cysteine cenderung untuk 
meng-cross-link satu sama lain, 
sehingga menjadikan protein kuat, 
tangguh dan ringan.

      Keratin dari bulu ayam 
tersebut kuat seperti wool, tetapi 
masih dapat diproses menjadi 
sesuatu yang lain. beliau dan 
rekannya Walter F. Schmidt telah 
menemukan bahwa material ini 
cocok sebagai penguat pada 
campuran.

      Barone menggunakan metode 
konvensional untuk memproses  
material tersebut untuk membuat 
campuran. Karena harga bulu-
bulu ayam sangat murah dan 
melimpah, sehingga material ini 
dapat bersain dari segi harga 
dengan material sejenis seperti 
fiberglass dan juga material ini 
sangat cocok sebagai material 
alternatif  pada otomotif.  
      Di Indonesia sendiri, ternak 
ayam merupakan bisis yang 
populer sehingga limbah bulu 
ayam yang di hasilkan pun cukup 
banyak pula. naumn pemanfaatan 
limbah bulu ayam di Indonesia 
masih terdengar baru.
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      Berbeda dengan Barone yang 
memanfatkan material bulu ayam untuk 
campuran,  Richard Wool, seorang professor 
kimia di Universitas Delaware, ingin 
menggunakan bulu-bulu ayam yang 
sebelumnya dibuang tersebut menjadi papan 
sirkuit untuk PC dan alat elektronik lainnya. 
Papan sirkuit komputer adalah salah satu dari 
aplikasi yang akan digunakan para ilmuwan 
sebagai pemanfaatan dari bahan ini.

      Walau kelihatannya mustahil, tetapi Intel, 
salah satu perusahaan teknologi paling 
terkenal menyumbangkan keahliannya untuk 
proyek ini, kata Wool. Dia baru saja 
mengirimkan proporsal kepada Departemen 
Agrikultur Amerika untuk memperoleh dana 
500.000 dollar untuk 4 tahun. Jika berhasil, 
riset akan dimulai pada musim gugur ini.

"Tujuan dasarnya adalah memperkenalkan 
materi ramah lingkungan baru yang akan 
mengurangi sampah, menguntungkan petani 
dan (nantinya) menggantikan materi dari 
minyak", kata Wool.

"Ini adalah proyek yang harus dibiayai 
USDA", katanya, "karena menggunakan bulu 
ayam dan minyak kedelai".

Papan sirkuit umumnya terbuat dari epoxy 
komposit fiberglass, kata Wool yang kemudian 
dicetak dengan kabel dan sirkuit. Wool 
mencoba menggunakan minyak kedelai untuk 
menggantikan bahan epoxy dan bulu ayam 
untuk menggantikan fiberglass yang tentu saja 
ramah lingkungan.

Bulu ayam - akarnya tidak digunakan - 
mengandung 50% udara, yang memilki 
sejumlah keuntungan: meringankan berat 

komposit dan membuat tempat kondisi yang 
baik untuk sirkuit berkecepatan tinggi, kata 
Wool.

Seorang wakil dari Intel mengakui agak 
terlalu cepat untuk membicarakan proyek ini.

Orang Amerika sering makan ayam sehingga 
banyak bulu ayam sisa. Setiap tahun ada 
sekitar 2.300 ton bulu ayam. Saat ini bulu 
ayam diolah menjadi makanan ternak 
murahan.

Karena kekuatiran akan penyakit sapi gila, 
peraturan tentang menggunakan sisa hewan 
sebagai makanan hewan sedang ditinjau 
kembali, kata Walter Schmidt, ilmuwan riset 
untuk USDA. Bulu ayam tidak diperkenankan 
menjadi makanan ternak di Inggris dan 
Eropa.

"Menggunakan bulu ayam menjadi makanan 
ternak adalah salah satu cara untuk 
membuang sampah", kata Schmidt. "Jika 
peternak dapat menjualnya lebih mahal 
dengan menjadikannya serat, mereka akan 
melakukannya segera".

"Tujuan dasarnya adalah 
memperkenalkan materi ramah 
lingkungan baru yang akan 
mengurangi sampah, 
menguntungkan petani dan 
(nantinya) menggantikan materi 
dari minyak"
Richard Wool
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Bulu Ayam
material alternatif yang 
ringan dan kuat serta 
ramah lingkungan.
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ternak ayam broiler di Indonesia
potensi untuk memanfaatkan bulu ayam 
sebagai material alternatif yang ramah 
lingkungan.

      Bulu ayam akan dicuci berulang 
kali, dikeringkan dan serat (bulu) 
dipisahkan dari tulang dan akarnya. 

      Wool, menggunakan serat yang 
dibuat menjadi papan keratin dan 
direkatkan dengan minyak kedelai 
yang akan mengeras dan 
membentuk komposit. Materi ini 
akan ditaruh untuk dicetak sebagai 
sirkuit.

      Sebagai tambahan, bulu ayam 
juga dapat menjadi bahan 
konstruksi dan perlengkapan mobil. 
Bahan yang tahan angin, tahan 
rayap dan dapat dijadikan 
dashboard mobil, panel pintu dan 
bagian lainnya.

      Wool juga berencana untuk 
membuat serat karbon dari bulu 
ayam. Memanaskan serat bulu 

dengan nitrogen menjadikannya 
20x lebih kuat (dan 80% lebih 
kecil), menjadikannya komposit 
yang kuat tapi ringan. Materi 
semacam ini dapat digunakan oleh 
perusahaan otomotif  juga raket 
tenis dan tongkat golf.

      Menurut Emery, keratin juga 
dapat dijadikan bahan dasar 
kosmetika dan pengobatan seperti 
pada kasus patah tulang.

      "Sirkuit dari bulu ayam akan 
memberikan arti baru bagi 'petani 
di tanah (perusahaan komputer 
terkemuka) Dell'", kata Wool.

"Menggunakan bulu 
ayam menjadi makanan 
ternak adalah salah 
satu cara untuk 
membuang sampah", 
kata Schmidt. "Jika 
peternak dapat 
menjualnya lebih mahal 
dengan menjadikannya 
serat, mereka akan 
melakukannya segera".
Walter Schmidt
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