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Abstract  

Plastic is one of the waste remained a most ranks. Plastic waste is generally 

included as inorganic waste which is very hard for soil to degrade. Feather contains 

keratin which has a structural similarity with cellulose in plants. Biodegradable plastics 

can be made from raw chicken feather keratin. Keratin extracted from feathers and then 

mixed with plasticizer and processed by a sheet of plastic film. The aim of this research is 

to produce biodegradable plastic by using chicken feather keratin. In this research plastic 

that is produced shows tensile strength 5567.002 psi (water boil), 3755.099 psi 

(autoclave), and 1756.943 psi (n-Hexane). Then for elongation n-Hexane (2.563%), 

autoclave (1.540%), and water boil (1.013%). Then for pH’s value n-Hexane (5.95), 

autoclave (7.00), and water boil (11.56). This result indicates that biodegradable plastic 

may be produced from chicken feather keratin but it should be combined with another 

material glycerol, SDS, cellulose and other. Good combination will produce good 

product of biodegradable plastic. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini, pencemaran lingkungan menjadi perhatian besar masyarakat. 

Banyaknya sampah yang semakin tidak terkendali menjadi masalah utama bagi 

masyarakat dunia. Sekian banyak sampah yang beredar, sampah plastik 

merupakan sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia. Konsumsi 

kantong plastik dunia dalam  setahunnya mencapai 1 triliun, dan hanya 1% dari 

kantong plastik tersebut yang bisa didaur ulang (Jayalaksana, 2011). Menurut data 

InSWA (Indonesia Solid Waste Association), pemakaian plastik di Indonesia saat 

ini mencapai 3 juta ton per tahun. Sementara sampah plastik baru akan terurai 

setelah ratusan tahun (Muntako, 2010). Di sisi lain, untuk memproduksi 1 ton 

kantong plastik (dari polyethylene) dibutuhkan 12 barel minyak yang 

menghasilkan residu berupa gas rumah kaca dalam jumlah yang relatif besar. 

Kondisi tersebut menstimulasi para peneliti untuk berusaha menemukan 

plastik yang lebih mudah terdegradasi. Plastik tersebut dikenal dengan istilah 

plastik biodegradable. Menurut Pranamuda (2001), plastik biodegradable adalah 

plastik yang dapat digunakan  layaknya seperti plastik konvensional, namun akan 

hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas 

karbondioksida setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Bahan baku 

untuk pembuatan plastik ini diantaranya adalah kopi, ubi kayu, kulit singkong, 

kedelai, dan bahan organik lainnya yang memiliki kandungan selulosa yang 

tinggi. Dalam dekade terakhir ini salah seorang ahli kimia dari Institute of 

Agriculture Research Service, Amerika Serikat, Walter Schmidt, berhasil 

mengembangkan plastik dari cacahan bulu ayam. Walter Schmidt (2002) 

menemukan bahwa plastik berbahan baku bulu ayam memiliki durabilitas delapan 

kali lebih kuat dari plastik biasa. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pembuatan film plastik 

dari bulu ayam dengan perlakuan pencacahan pada bulu ayam dan penambahan 

gliserol serta pemanasan dengan petroleum eter menghasilkan tingkat elastisitas 

dan durabilitas film sedikit lebih baik dari film plastik konvensional (Martelli et 

al, 2006). Pembuatan film plastik biodegradable dengan proses polimerisasi 

gliserol dari bulu ayam yang diberi perlakuan berbeda merupakan potensi yang 

dapat diwujudkan untuk memilih mutu film plastik yang lebih baik. Pemanfaatan 

limbah bulu ayam sebagai bahan baku pembuatan plastik biodegradable, dapat 

mengurangi jumlah sampah plastik dan juga limbah bulu ayam di kalangan 

peternak. Hal ini didukung oleh ketersediaan limbah bulu ayam yang cukup 

melimpah dan belum digunakan secara optimal 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Penggunaan plastik konvensional dikalangan masyarakat semakin tidak 

dapat dihentikan. Peningkatan jumlah sampah plastic semakin tinggi, sehingga 

menimbulkan masalah serius bagi lingkungan. Penelitian mengenai  pembuatan 

plastik biodegradable telah banyak dilakukan, salah satunya dengan 

menggunakan hasil samping (by product)  peternakan ayam yakni bulu ayam. 

Pembuatan film plastik biodegradable dengan proses polimerisasi gliserol dari 

bulu ayam yang diberi perlakuan berbeda merupakan potensi yang dapat 

diwujudkan untuk memilih mutu film plastik yang baik. Hal ini didukung dengan 
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struktur bulu ayam terdiri dari protein struktural, keratin, yang memiliki 

kemampuan untuk membentuk film.  

 

1.3. TUJUAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah membuat inovasi plastik 

biodegradable ramah lingkungan berbahan dasar bulu ayam dengan teknik 

polimerisasi. 

 

1.4. LUARAN YANG DIHARAPKAN 

Dihasilkan suatu produk inovatif berupa plastik biodegradable dari bulu 

ayam sebagai media pengganti plastik konvensional yang sulit terurai di alam. 

Plastik ini diharapkan mampu menjadi plastik utama yang akan digunakan oleh 

kalangan masyarakat sebagai media pembungkus. 

 

1.5. KEGUNAAN 

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi rumah potong ayam (RPA), 

masyarakat umum, kalangan akademis, industri penghasil plastik dan pemerintah. 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi rumah potong ayam (RPA) dan masyarakat 

umum yaitu, pemanfaatan limbah bulu ayam sebagai bahan baku pembuatan 

plastik, pembuatan dan ketersediaan plastik yang mudah terurai (biodegradable), 

dan memberikan nilai tambah pada limbah bulu ayam secara ekonomis.  

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Plastik Biodegradable 

Menurut Pranamuda (2001), plastik biodegradable adalah plastik yang 

dapat digunakan layaknya seperti plastik konvensional, namun akan hancur terurai 

oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air dan gas karbondioksida 

setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Plastik biodegradable 

merupakan bahan plastik yang ramah terhadap lingkungan karena sifatnya yang 

dapat kembali ke alam. Menurut Stevens (2001), plastik biodegradable disebut 

juga bioplastik, adalah plastik yang seluruh atau hampir seluruh komponennya 

berasal dari bahan baku yang dapat diperbaharui. Istilah bioplastik ditujukan 

untuk bahan kemasan yang berasal dari polimer yang 100% biodegradable dan 

sudah diuji biodegradabilitasnya berdasarkan standar yang berlaku (ISO 

14855,CEN/TC 261/SC 4 N 99 atau ASTM D6400-99) atau dari biopolimer 

(produk hasil pertanian) (Vink et al., 2003). 

Berdasarkan sumber atau cara memperolehnya, Tharanathan (2003) 

mengklasifikasikan biopolimer sebagai bahan baku bio-kemasan menjadi empat 

kelompok. Berdasarkan bahan baku yang dipakai, plastik biodegradable 

dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan bahan baku 

petrokimia dan kelompok dengan bahan baku produk tanaman seperti pati dan 

selulosa. Kelompok pertama adalah penggunaan sumberdaya alam yang tidak 

terbaharui (non-renewable resources), sedangkan kelompok kedua adalah sumber 

daya alam terbarui (renewable resources). Saat ini polimer plastik biodegradable 

yang telah diproduksi adalah kebanyakan dari polimer jenis poliester alifatik 

(Pranamuda, 2001). Menurut Sriroth et al. (2006), pati singkong dapat menjadi 

salah satu alternatif bahan baku plastik biodegradable.  
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2.2. Bulu Ayam 
Bulu ayam merupakan produk samping yang berasal dari tempat 

pemotongan ayam. Jumlah bulu ayam yang dapat diperoleh setiap tahunnya 

tergantung dari jumlah ternak ayam yang dipotong. Menurut Packham (1982) dari 

hasil pemotongan setiap 5 ekor ternak unggas akan diperoleh bulu sebanyak ± 6% 

dari bobot hidup (bobot potong ± 1,5 kg). Populasi ayam broiler dan perkiraan 

potensi bulu tersedia di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulu ayam terdiri dari protein struktural, keratin, yang memiliki 

kemampuan untuk membentuk film (Schrooyen et al., 2001b). Stabilitas keratin 

pada kondisi padat disebabkan adanya ikatan silang yang diproduksi dari 

pembentukan ikatan sistein disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan garam (Woodin, 

1954). Penambahan reagen yang memecah ikatan-ikatan tersebut menurunkan 

kekuatan seratnya. Oleh karena itu, keratin dapat diurai dengan menggunakan 

pelarut yang merusak ikatan –S-S- dan ikatan hidrogen (Schrooyen et al., 2001a).  

 

 
 

 

 

Dispersi ekstrak keratin yang stabil tanpa adanya agen pereduksi dapat 

dicapai dengan menggunakan sodium dodecyl sulfate (SDS). Surfaktan ini 

membentuk kompleks dengan keratin dan mencegah agregasi protein ekstensif 

selama prosedur dialisis untuk menghilangkan agen pereduksi (Schrooyen et al., 

2001a). Oleh karena itu, memungkinkan untuk membuat material biodegradable 

seperti film dengan bahan baku keratin, dengan cara pencetakan. Namun, protein 

ini membentuk film yang mudah hancur tanpa adanya penambahan plasticizer 

seperti polyols. Plasticizer menurunkan kekuatan inter-dan intramolekular dan 

meningkatkan mobilitas dan fleksibilatas film (Sanchez et al., 1998). Berdasarkan 

Gambar 1. Populasi Ayam Broiler di   

Indonesia (Ditjennak 2011) 

Gambar 2. Produksi Bulu Ayam Broiler 

(Ditjennak 2011) 

Gambar 2. Bulu kontur atau vaned 

(Bartels, 2003) 
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Jangchud dan Chinnan (1999) dan Vanin et al. (2005), gliserol adalah salah satu 

plastikizer terbaik yang dapat digunakan pada film protein, karena gliserol larut 

air, polar, nonvolatil, protein miscible, dan memiliki berat molekul yang rendah 

dan satu gugus hidroksil pada setiap karbon.  

 

III. METODE PELAKSANAAN 

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
  Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yakni mulai dari bulan Maret 

hingga Juli 2013. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah di Laboratorium 

Terpadu, Laboratorium Hasil Ikutan Ternak, dan Laboratorium PBMT Fakultas 

Peternakan, Institut Pertanian Bogor, serta Laboratorium Uji, Balai Besar Kimia 

dan Kemasan, Jakarta Timur. 

3.2. Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan 

 

3.3. Instrumen Pelaksanaan 

  Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bulu-bulu ayam 

segar, aquades, petrolum eter, urea, Sodium Dedocyl Sulfate (SDS), 

mercaptoethanol, tris (hidroksimetil)-aminometana (pH 9,0), reaktor, kertas 

saring, plasticizers (gliserol), dan pereaksi biuret.  

  Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah waterbath, oven, 

neraca OHAUS, Soxhlet, evaporator, desikator, magnetic stirrer, cawan petri 

polistirena, Digimatic digital eksternal mikrometer, RH meter, pH meter, 

membran dialisis dari selulosa, gelas piala, pipet tetes, biuret, baskom, pisau, 

Tensile Strength, Elongation Tester Strograph dan Micro-cal Mesher. 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Maret  April  Mei  Juni Juli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Studi literature dan 

Pembimbingan                     

4 
Survei dan pembelian 

materi penelitian                     

6 Ekstraksi keratin 
                    

7 Pembuatan film 
                    

9 Uji fisik film plastik 
                    

10 
Pembuatan laporan dan 

presentasi monev                     

12 
Pengolahan data untuk 

pimnas                     

13 
Pembuatan laporan 

akhir                     
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3.4. Penggunaan Biaya 

Rincian Biaya Jumlah Satuan 
Harga Total biaya 

(Rp/satuan) (Rp) 

1.   Biaya pembelian bahan 

pembuatan film plastik          

Bulu ayam segar 25 Kg 5.000,00 125.000,00 

Urea 5 Kg 5.000,00 25.000,00 

Membran dialisis selulosa  2 Buah 450.000,00 900.000,00 

Gliserol 3 Liter 30.000,00 90.000,00 

Na2S 4 Kg 16.000,00 64.000,00 

n Hexane 4 Liter 40.000,00 160.000,00 

NaOH 100 Gram  500,00 50.000,00 

Aquades 50 Liter 1.000,00 50.000,00 

Sub total       1.464.000,00 

2.   Biaya pembelian alat 

pendukung 

    Baskom 4 Unit  20.000,00 40.000,00 

Pisau stainless 8 Unit  20.000,00 
160.000,00 

Thermometer 1 Unit 25.000,00 
25.000,00 

Gunting 3 Unit 10.000,00 
30.000,00 

Sub total       255.000,00 

3.   Biaya uji sifat fisik 

    Tensile Strength 1 Buah  300.000,00 300.000,00 

Elongation Tester Strograph 1 Buah  300.000,00 300.000,00 

Micro-cal Meshmer 1 Buah  300.000,00 300.000,00 

Sub total       900.000,00 

4.   Biaya sewa 

    Laboratorium 4 bulan 200.000,00 800.000,00 

Timbangan Digital  1 Unit  100.000,00 100.000,00 

Oven 1 Unit 100.000,00 100.000,00 

Stirrer 2 Unit 50.000,00 100.000,00 

pH meter  12 Sampel  10.000,00 120.000,00 

Soxhlet  1 Unit  500.000,00 500.000,00 

Desikator 1 Buah  50.000,00 50.000,00 

Digimatic digital mikrometer 1 Unit  50.000,00 50.000,00 

Autoclave 1 Sample  50.000,00 50.000,00 

Sub total       1.870.000,00 

5.   Lain-lain 

    Kain lap 2 Paket 10.000,00 20.000,00 

Tisu 1 Paket 10.000,00 10.000,00 

Masker 1 Kotak  50.000,00 50.000,00 

Sarung tangan 1 Kotak  50.000,00 50.000,00 

Harnet 1 Kotak  50.000,00 50.000,00 
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Gambar 5. Kuat Tarik (psi) Plastik Gambar 6. Elongasi (%) Plastik 

Kapas 1 Kotak  10.000,00 10.000,00 

Pembuatan proposal 5 Eks  25.000,00 125.000,00 

Pembuatan laporan monev 5 Eks  25.000,00 125.000,00 

Transportasi - - 500.000,00 500.000,00 

Operasional - - 200.000,00 200.000,00 

Sub total       1.140.000,00 

Total       5.629.000,00 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan dalam 

kegiatan sehari-hari, terutama sebagai plastik bag atau kantong plastik. 

Penggunaan plastik sebagai bahan pengemas dan sebagainya terutama disebabkan 

karena sifat plastik yang fleksibel, berbobot ringan, tidak mudah pecah, dan harga 

relative lebih murah (POM 2011). Seiring dengan perkembangan zaman, 

penggunaan kantong plastik semakin bertambah, sehingga menimbulkan dampak 

berupa produksi limbah yang semakin banyak juga. Sifat plastik yang sangat sulit 

terdegradasi oleh tanah atau mikroba pendegradasi lainnya, merupakan ancaman 

bagi lingkungan. Oleh karena itulah, banyak peneliti yang mulai memikirkan 

untuk menciptakan suatu produk plastik yang ramah lingkungan dan mudah 

terdegrasi oleh tanah atau biodegradable plastik salah satunya berbahan dasar 

protein keratin bulu ayam. 

Plastik biodegradable disebut juga bioplastik, adalah plastik yang seluruh 

atau hampir seluruh komponennya berasal dari bahan baku yang dapat 

diperbaharui (Stevens 2001). Plastik biodegradable yang diproduksi dari bahan 

dasar berupa protein keratin bulu ayam memiliki tingkat elastisitas dan durabilitas 

sedikit lebih baik dibanding plastik konvensional (Martelli et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengujian nilai kekuatan tarik dan elastisitas menunjukkan bahwa 

kekuatan tarik paling tinggi didapatkan pada perlakuan rebus (5567,002 psi) 

kemudian autoclave (3755,099 psi), sedangkan paling rendah adalah perlakuan n-

Hexane (1756.943 psi). Sementara itu, hasil pengujian persentase pemanjangan 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada perlakuan n-Hexane (2,563%), 

kemudian autoclave (1,540%), dan rebus (1,013%). Data hasil pengujian kekuatan 

tarik dan persentase pemanjangan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan 

analisis sidik ragam. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa P-Value 

untuk parameter kekuatan tarik dan persentase pemanjangan adalah 0,000 (P-
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Gambar 7. pH Adonan Plastik Gambar 8. Ketebalan (µm)  Plastik 

Val<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam perlakuan perebusan 

berpengaruh terhadap kekuatan tarik plastik dan persentase pemanjangan yang 

dihasilkan. Woodin (1954) menyatakan bahwa dalam struktur keratin terdapat 

ikatan silang antara ikatan sistein disulfida, ikatan hidrogen, dan ikatan garam 

yang mampu menjaga stabilitas saat kondisi padat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pengukuran pada tingkat ketebalan film plastik yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa perlakuan n-Hexane memiliki rataan ketebalan 0,015 µm, 

autoclave 0,015 µm, dan rebus 0,014 µm. Hasil uji sidik ragam menunjukkan 

bahwa P-Value adalah 0,729 (P-Val>0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

perbedaan perlakuan perebusan tidak berpengaruh nyata terhadap ketebalan film 

plastik yang dihasilkan. Sumarto (2008) menjelaskan bahwa ketebalan film plastik 

dipengaruhi oleh banyaknya total padatan dalam larutan dan ketebalan atau tinggi 

cetakan. Pembuatan plastik biodegradable dari keratin bulu ayam ini dilakukan 

pada cetakan dengan ketinggian atau ketebalan yang sama sehingga hal ini 

berpengaruh pada ukuran ketebalan film yang dihasilkan. Sementara itu pada 

pengujian kadar pH adonan plastik dapat disimpulkan bahwa pH terbaik terdapat 

pada perlakuan autoclave yakni 7, sedangkan pada n-Hexane 5,95, dan rebus 

11,56. 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Plastik biodegradable dapat dihasilkan dari bahan ekstrak keratin bulu 

ayam dengan menggunakan beberapa metode perebusan. Kualitas fisik yang 

meliputi kekuatan tarik dan persentase pemanjangan dipengaruhi oleh adanya 

perlakuan perebusan, sedangkan pada tingkat ketebalan film perlakuan perebusan 

tersebut tidak mempengaruhi. Pembuatan film plastik biodegradable dari protein 

keratin bulu ayam membutuhkan bahan campuran lainnya untuk memaksimalkan 

pembentukan film plastik, hal ini disebabkan karena kandungan keratin yang 

dihasilkan relatif sedikit untuk pembuatan plastik. 

 

5.2. Saran  

Saran yang dapat diberikan adalah maish diperlukan adanya 

pengembangan dan penelitian lebih lanjut mengenai proses ekstraksi keratin dan 

penentuan komposisi adonan plastik (termasuk penambahan bahan pencampur 

lainnya) sehingga dapat dihasilkan film plastik yang lebih baik dan berkualitas. 
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VII. LAMPIRAN 
 

Tabel 1. Data Nilai pH, Kuat Tarik, dan Elongasi Plastik Biodegrale Bioplastwan 
Perlakuan pH Kuat Tarik (psi) Elongasi (%) 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

n-Hexane 5,950 5,950 5,960 1757,276 1757,276 1756,277 2,560 2,570 2,560 

Autoclave 7,000 7,000 7,000 3754,765 3754,765 3755,766 1,540 1,530 1,550 

Rebus 11,670 11,640 11,650 5567,003 5567,002 5567,001 1,030 1,000 1,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulu pasca pengeringan 

P3 (perebusan panci biasa) 

Stirrer P2(perlakuan autoclave)+N2S 

 

Penambahan ZA dan pembentukan 

endapan keratin 
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