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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujan untuk mengetahui imbangan efisiensi penggunaan protein 

ransum ayam broiler yang mengandung tepung bulu ayam (TBA) hasil fermentasi dengan 

Bacillus spp., Lactobacillus spp. dan gabungan Bacillus spp. + Lactobacillus spp. Materi 

yang digunakan adalah DOC ayam broiler sebanyak 180 ekor, bulu ayam, bungkil kelapa, 

Probio_FM yang mengandung Bacillus dan Probio-FM mengandung Lactobacillus, dan 

bahan pakan penyusun ransum. Pada penelitian ini digunakan rancangan acak lengkap pola 

faktorial 3 x 4 dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah penggunaan 3 jenis TBA hasil 

fermentasi, yaitu fermentasi dengan Bacillus (TBA-B), fermentasi dengan Lactobacillus 

(TBA-L) dan fermentasi dengan gabungan Bacillus + Lactobacillus (TBA-BL). Faktor 

kedua adalah  4 taraf penggunaan TBA dalam ransum (0%, 4%, 8%, 12%). Peubah yang 

diamati adalah konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konsumsi protein, efisiensi 

penggunaan pakan dan imbagan efisiensi protein. Data dianalisis menggunakan sidik 

ragam (ANOVA) dengan uji lanjut Duncan’s multiple range test (DMRT).  Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa penggunaan  TBA hasil fermentasi tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap semua peubah yang diamati, sedangkan taraf penggunaan TBA secara 

nyata (P<0,05)  dapat menurunkan konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konsumsi 

protein, efisiensi penggunaan pakan dan imbangan efisiensi protein. Tidak terdapat 

interaksi antara jenis TBA dan taraf penggunaannya di dalam ransum.  Berdasarkan hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketiga jenis TBA menghasilkan imbangan 

efisiensi protein yang relatif sama, namun pada taraf penggunaan 4% dapat menurunkan 

imbangan efisiensi protein pada ayam broiler. 

Kata Kunci : Bulu ayam, Bacillus, Lactobacillus  

Keterangan : 1) Pembimbing Utama 

                          2) Pembimbing Pendamping  

PENDAHULUAN 

Bulu ayam merupakan limbah pemotongan unggas, khususnya ayam broiler,  yang 

berpotensi untuk dijadikan bahan pakan sumber protein, karena limbah ini mengandung 

protein yang sangat tinggi  mencapai 81% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tepung 

ikan 58% (NRC, 1994). Hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara importir terbesar 

tepung bulu ayam (TBA), bahkan pada tahun 2014  Indonesia melakukan impor sebanyak 

99.000 ton dari Amerika Serikat (Wanasuria, 2015). Belum termanfaatkannya bulu ayam 

di dalam Negeri karena belum adanya teknik pengolahannya yang memadai, terutama 

untuk meningkatkan kualitas nutrisi TBA yang dihasilkan. Teknik pengolahan bulu ayam 

yang umum dilakukan  saat ini adalah  kombinasi antara pengolahan fisik dengan 

menggunakan tekanan uap pada suhu tinggi dan kimia menggunakan larutan asam (HCl) 

atau basa (NaOH).  Teknik ini  belum mampu meningkatkan kualitas nutrisi secara 
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signifikan, sehingga TBA yang dihasilkan umumnya hanya dapat digunakan dalam ransum 

ayam pedaging sekitar 2-4% (Hendalia et. al., 2008).  

Terbatasnya penggunaan TBA didalam ransum karena hampir 90% protein yang 

terkandung didalamnya merupakan keratin (Kim dan Patterson, 2000). Menurut (Puastuti, 

2007) sifat keratin adalah tidak larut di dalam air, serta resisten terhadap pengolahan fisik 

dan kimia.  Sebagai akibatnya protein bulu ayam menjadi sulit dicerna, sehingga tidak 

efisien untuk digunakan sebagai sumber protein bagi ternak. 

Salah satu teknik yang aman untuk menghidolisis keratin pada bulu ayam, adalah 

pengolahan secara mikrobiologis dengan memanfaatkan mikroba penghasil keratinase, 

diantaranya adalah kelompok Bacillus dan Lactobacillus. Menurut Lakshmi et. al. (2013), 

Bacillus subtilis dan Bacillus cereus memiliki aktivitas keratinase yang tinggi serta mampu 

meningkatkan jumlah asam amino sistin, methionine dan asam amino bebas selama 5 hari 

fermentasi.  Demikian pula menurut (Hwang et. al., 2015) Lactobacillus plantarum,  

memiliki aktifitas keratinolitik empat kali lebih kuat dibandingan dengan enzim papain. 

Hasil penelitian Sapdiyanto (2016) menunjukkan bahwa fermentasi selama 7 hari 

menggunakan Probio_FM yang mengandung Lactobacillus spp. dan gabungan Bacillus 

spp. + Lactobacillus spp. secara nyata akan menghasilkan karakteristik fisik bulu ayam 

yang lebih baik dibandingkan dengan fermentasi menggunakan Bacillus spp., yang 

tercermin dari teksturnya yang lebih lembut dan rapuh serta berkurangnya keambaan 

(bulkiness).  Dari hasil penelitian Pratama   (2016) diketahui  bahwa kandungan protein 

bulu ayam yang difermentasi dengan Bacillus spp., Lactobacillus spp. dan gabungan 

keduanya masing-masing  adalah 78,62%, 76,21% dan 74,91%, sedangkan yang 

difermentasi tanpa menggunakan bakteri (kontrol) adalah  79.17%.  Berdasarkan kedua 

hasil penelitian tersebut terdapat indikasi bahwa Lactobacillus lebih mampu mendegradasi 

keratin dibandingkan dengan Bacillus. Semakin banyak ikatan keratin yang terdegradasi 

menyebabkan terjadinya penurunan kandungan protein yang berasal dari keratin, sehingga 

hidrolisat bulu ayam yang dihasilkan menjadi lebih lembut, lebih rapuh, dan tidak bulky. 

Untuk mengevaluasi kualitas protein TBA  hasil fermentasi dengan Bacillus spp., 

Lactobacillus spp. dan gabugan keduanya perlu dilakukan pengujian secara biologis pada 

ternak, salah satunya adalah dengan melihat imbangan efisiensi protein pada ayam broiler. 

Imbangan Efisiensi Protein (IEP) adalah  perbandingan antara pertambahan bobot badan 

dengan konsumsi protein (Khodijah et. al., 2012). Semakin besar nilai IEP menunjukan 

bahwa semakin efisien protein yang dikonsumsi dan dikonversikan kedalam pertambahan 

bobot badan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imbangan efisiensi penggunaan protein 

ransum ayam broiler yang mengandung tepung bulu ayam hasil fermentasi Bacillus spp., 

Lactobacillus spp. dan gabungan keduanya. 
 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Farm Fakultas Peternakan Universitas Jambi. 

Tanggal 27 Mei sampai 22 Juli 2016. 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah 180 ekor DOC broiler strain CP 707.  Bahan yang 

digunakan untuk pembuatan TBA adalah bulu ayam segar, bungkil kelapa sebagai sumber 

prebiotik dan probiotik Probio_FM  yang mengandung 3 spesies Bacillus (B. subtilis, B. 

cereus dan B. thuringensis), serta Probio_FM yang mengandung 4 spesies Lactobacillus 

(L. fermentum, L. plantarum, L. pediococus, L. brevis).  Sebagai bahan penyusun ransum  

digunakan TBA (TBA-B, TBA-L atau TBA-BL) tepung ikan, jagung, bungkil kelapa, 
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polles, bungkil kedelai, minyak kelapa, topmix, campuran mineral serta asam amino L-

lysine dan DL-Metionin  

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan TBA adalah panci presto (untuk 

mengukus bulu ayam), mesin penggiling bulu, kompor gas, ember/baskom plastik, 

timbangan, kantong plastik untuk fermentasi dan oven 40 
0
C.  Peralatan yang digunakan 

untuk pemeliharaan ayam adalah  kandang, terpal, tempat pakan, tempat air minum, lampu, 

sapu, sikat, litter, gunting, dan kertas label. 

 

Tabel 1. Komposisi Bahan Makanan Dalam Ransum Perlakuan 
Bahan makanan TBA-0 

(Kontrol) 

TBA 

4% 8% 12% 

Jagung 57 57 57 58 

Polles 4 3.5 3 2 

Tepung Ikan 12 8 4 0 

TBA 0 4 8 12 

Bungkil Kedelai 21 21 20.5 20 

Bungkil Kelapa 2 2.1 2 1.4 

Minyak Kelapa Sawit 2 2 2.6 3.2 

Premix 0.5 0.5 0.5 0.5 

Mineral 1.5 1.5 2 2.5 

Met 0 0.2 0.2 0.2 

Lys 0 0.2 0.2 0.2 

Total 100 100 100 100 

 

Tabel 2. Komposisi Zat Makanan Dalam Ransum 

Zat 
Makanan 

TBA-0 
(Kontrol) 

TBA-B TBA-L TBA-BL 

4% 8% 12% 4% 8% 12% 4% 8% 12% 

ME 3060.02 3017.30 3004.51 3002.34 3017.30 3004.51 3002.34 3015.77 3004.51 3002.34 

PK 21.72 22.31 22.64 22.90 22.23 22.49 22.67 22.20 22.42 22.57 

LK 3.30 3.29 3.28 3.25 3.25 3.20 3.12 3.23 3.15 3.04 

SK 3.29 3.27 3.18 3.02 3.30 3.25 3.13 3.30 3.25 3.12 

Ca 1.05 0.89 0.90 0.91 0.89 0.90 0.91 0.93 0.90 0.91 

P  0.69 0.61 0.53 0.44 0.62 0.53 0.44 0.61 0.53 0.44 

Met  0.80 1.07 0.54 0.51 0.41 0.54 0.51 0.57 0.54 0.51 

Lis 0.76 0.87 1.13 1.18 0.90 1.13 1.18 1.17 1.13 1.18 

Met+cys 0.40 0.57 0.97 1.07 0.90 0.97 1.07 0.87 0.97 1.07 

 

Prosedur Pembuatan TBA Fermentasi 

Bulu ayam diperoleh dari tempat pemotongan ayam atau di pasar tradisional. Bulu  

ayam terlebih dahulu dibersihkan dari bagian-bagian lain selain bulu, kemudian dicuci 

bersih lalu ditiriskan dan diperas airnya. Setelah itu, bulu ayam dikukus dengan 

menggunakan panci presto selama 1 jam. Bulu ayam digiling menggunakan mesin 

penggiling, selanjutnya ditimbang sebanyak yang dibutuhkan, lalu ditambah 10% bungkil 

kelapa sebagai sumber prebiotik dan 5% probiotik  Probio_FM  yang mengandung Bacillus 

spp., probiotik Probio_FM yang mengandung Lactobacillus spp. atau campuran keduanya 

sesuai dengan perlakuan kemudian aduk sampai homogen. Adonan dimasukkan ke dalam 

kantung plastik (fermentor), kemudian dipadatkan dan di fermentasi anaerob selama 7 hari 

(1 minggu).  Pada hari ke tujuh bulu ayam di panen dengan cara diremas-remas agar tidak 

menggumpal, kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 40
0 

C. 

Analisis Statistik 
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap pola 

faktorial 3 x 4 dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah penggunaan 3 jenis TBA hasil 

fermentasi, yaitu fermentasi dengan Bacillus (TBA-B), fermentasi dengan Lactobacillus 
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(TBA-L) dan fermentasi dengan gabungan Bacillus + Lactobacillus (TBA-BL). Faktor kedua 

adalah  4 taraf penggunaan TBA dalam ransum (0%, 4%, 8%, 12%). Data diolah dengan 

analisis ragam (ANOVA). Untuk melihat perbedaan antar perlakuan digunakan uji lanjut 

Duncan multiple range test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data pengaruh perlakuan terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, 

konsumsi protein, efisiensi penggunaan pakan, dan imbangan efisiensi protein dapat dilihat 

pada Tabel 3. berdasarkan hasil analisis ragam diketahui bahwa penggunaan TBA hasil 

fermentasi dengan Bacillus spp, Lactobacillus spp. dan gabungan Bacillus spp. + 

Lactobacillus spp. tidak memberikan pengaruh yang nyata (p>0,05) terhadap semua 

peubah yang diamati, sedangkan taraf penggunaannya secara nyata (P<0,05) dapat 

menurunkan pertambahan bobot badan, konsumsi ransum, konsumsi protein, efisiensi 

penggunaan pakan dan imbangan efisiensi protein.  

Tabel 3. Pengaruh Penggunaan TBA dalam Ransum Terhadap Pertambahan Bobot Badan, 

Konsumsi Ransum, Konsumsi Protein, Efisiensi penggunaan pakan, Imbangan 

Efisiensi Protein Ayam broiler selama 35 hari. 
Faktor Konsumsi Ransum 

(gr/ekor) 

Pertambahan 

Bobot Badan 

(gr/ekor) 

Konsumsi Protein  

(gr/ekor) 

Efisiensi 

Penggunaan 

Pakan 

(%) 

Imbangan 

Efisiensi 

Protein 

Jenis TBA          

TBA-B 1253,77 ± 642,08 532,09 ± 394,37 278,29 ± 138,74 35.56 ± 15.67 1,60 ± 0,73 

TBA-L 1349,19 ± 560,29 566,18 ± 383,50 298,90 ± 120,53 36.69 ± 16.66 1,66 ± 0,77 

TBA-BL 1255,82 ± 590,42 550,75 ± 389,57 277,49 ± 127,27 37.53 ± 16.33 1,70 ± 0,76 

Signifikansi P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 P ≥ 0.05 P ≥ 0,05 

Taraf           

0% 1922,54 a ± 247,48 1005,12 a  ± 49,56 417,58 a  ± 53,75 52.82 a  ± 5.16 2,43 a  ± 0,23 

4% 1671,99 b  ± 136,58 790,16 b  ± 96,79 371,98 b  ± 30,59 47.24 b  ± 4.42 2,12 b  ± 0,20 

8% 1036,41 c ± 110,15 333,64 c ± 58,41 233,35 c ± 24,62 32.25 c  ± 4.84 1,43 c ± 0,21 

12% 514,08 d ± 175,63 69,32 d  ± 12,01 116,69 d  ± 39,64 14.07 d  ± 2.09 0,62 d  ± 0,09 

Signifikansi P ≤ 0,05 P ≤ 0,05 P ≤ 0,05 P ≤ 0.05 P ≤ 0,05 

Interaksi          

TBA-B x 0% 1922,54 ± 285,76 1005,12± 57,22 417,58 ± 62,07 52.82 ± 5.95 2,43 ± 0,27 

TBA-B x 4% 1693,81 ± 176,53 758,93 ± 153,29 377,89 ± 39,38 44.50 ± 4.77 1,99 ± 0,21 

TBA-B x 8% 996,80 ± 62,25 307,74 ± 33,16 225,68 ± 14,09 30.81 ± 1.47 1,36 ± 0,07 

TBA-B x 12% 401,92 ± 43,66 56,56 ± 4,23 92,04 ± 10,00 14.12 ± 0.81 0,62 ± 0,03 

TBA-L x 0% 1922,54 ± 285,76 1005,12± 57,22 417,58 ± 62,07 52.82 ± 5.95 2,43 ± 0,27 

TBA-L x 4% 1728,61 ± 122,69 816,69 ± 30,21 384,27 ± 27,27 47.44 ± 4.29 2,13 ± 0,20 

TBA-L x 8% 1085,3 ± 191,07 364,73 ± 36,60 244,08 ± 42,97 34.00 ± 3.82 1,51 ± 0,17 

TBA-L x 12% 660,30 ± 260,75 78,17 ± 13,55 149,69 ± 59,11 12.52 ± 2.93 0,55 ± 0,13 

TBA-BL x 0% 1922,54 ± 285,76 1005,12± 57,22 417,58 ± 62,07 52.82 ± 5.95 2,43 ± 0,27 

TBA-BL x 4% 1593,56 ± 116,82 794,85 ± 102,51 353,77 ± 25,93 49.78 ± 3.98 2,24 ± 0,18 

TBA-BL x 8% 1027,14 ± 45,63 328,46 ± 87,17 230,29 ± 10,23 31.93 ± 8.21 1,42 ± 0,37 

TBA-BL x 12% 480,04 ± 28,45 74,56 ± 2,22 108,35 ± 6,42 15.57 ± 1.12 0,69 ± 0,05 

Signifikansi P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 P ≥ 0,05 P ≥ 0.05 P ≥ 0,05 

Keterangan :  1.Superscrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P≤ 0,05) 

2. TBA-B = Bulu ayam hasil fermentasi dengan Probio_FM-Bacillus 

3. TBA-L = Bulu ayam hasil fermentasi dengan Probio_FM-Lactobacillus 
4. TBA-BL = Bulu ayam hasil fermentasi dengan gabungan Probio_FM-Bacillus +  Probio_FM-Lactobacillus 
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Konsumsi Ransum 

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa penggunaan 

TBA-B, TBA-L dan TBA-BL akan menghasilkan konsumsi ransum yang relatif sama.  

Hasil ini menunjukkan bahwa TBA yang difermentasi dengan Bacillus spp., Lactobacillus 

spp. dan gabungan keduanya memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda, sehingga respons 

ternak terhadap ketiga ransum tersebut juga tidak berbeda. Sekalipun tidak berbeda nyata, 

terlihat bahwa konsumsi ransum pada perlakuan TBA-L menunjukkan nilai yang paling 

tinggi, yaitu 1349,19 gr/ekor, sedangkan  pada TBA-B dan TBA-BL masing-masing adalah 

1253,77gr/ekor dan 1255,82 gr/ekor. Hasil di duga TBA-L memiliki kualitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan TBA-B dan TBA-BL. Seperti yang dilaporkan oleh Hendalia et. 

al. (2016), bahwa fermentasi bulu ayam dengan Lactobacillus spp. menghasilkan  kualitas 

yang lebih baik dibandingkan dengan fermentasi menggunakan Bacillus spp. dan gabungan 

keduanya. 

Taraf penggunaan TBA secara nyata (P<0,05) dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan konsumsi ransum. Penggunaan TBA pada taraf 4% menghasilkan rataan 

konsumsi ransum yang nyata lebih rendah dibandingkan dengan kontrol (TBA-0%).   

Semakin tinggi taraf penggunaan TBA menyebabkan terjadinya  penurunanan konsumsi 

ransum secara nyata.  Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi 

ransum adalah ketidakseimbangan asam amino di dalam TBA. Menurut Leeson dan 

Summer (1997), bahwa penggunaan tepung bulu ayam dibatasi oleh rendahnya kandungan 

beberapa asam amino termasuk metionin, lisin dan histidin.  Menurut Forbes (1986), 

ketidakseimbangan asam amino akan dirasakan oleh otak dengan efek utama feed intake. 

Demikian pula menurut Resnawati (1998), bahwa ketidakseimbangan asam amino 

menyebabkan berkurangnya konsumsi pakan. 

Konsumsi ransum pada penelitian ini tidak dipengaruhi oleh interaksi antar jenis 

TBA dengan taraf penggunaannya.   Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan TBA-B, 

TBA-L dan TBA-BL memberikan efek yang sama pada setiap taraf penggunaannya.  

Kondisi ini memberi gambaran bahwa fermentasi bulu ayam dengan Bacillus spp., 

Lactobacillus spp. dan gabungan keduanya tidak mampu memperbaiki kualitas TBA 

secara signifikan.   

Pertambahan Bobot Badan 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa PBB ayam yang diberi perlakuan TBA-

B, TBA-L dan TBA-BL masing-masing tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P>0,05). Tidak berbedanya PBB yang dihasilkan sejalan dengan tidak berbedanya rataan 

konsumsi ransum pada masing-masing perlakuan tersebut. Hasil ini memberi gambaran 

bahwa bulu ayam  yang difermentasi dengan Bacillus spp., Lactobacillus spp. dan 

gabungan keduanya memiliki kualitas nutrisi yang relatif sama, sehingga respons 

pertumbuhan  ternak terhadap ke tiga jenis TBA tersebut juga relatif sama. 

Bila diamati dari data PBB, terlihat bahwa  perlakuan TBA-L menghasilkan PBB 

yang paling  tinggi, namun nilai yang diperoleh tidak berbeda secara signifikan dengan 

perlakuan TBA-B dan TBA-BL. Tingginya PBB yang dihasilkan pada perlakuan     TBA-L 

erat kaitannya dengan tingginya konsumsi ransum dan  tingginya daya cerna protein TBA 

yang dihasilkan.  Dari hasil penelitian Hendalia et. al. (2016), diketahui  bahwa daya cerna 

protein bulu ayam hasil fermentasi dengan Lactobacillus spp. nyata (P<0,05) lebih tinggi 

dibandingan  bulu ayam hasil fermentasi dengan Bacillus spp. dan gabungan keduanya.  

Dilaporkan bahwa daya cerna protein bulu ayam hasil fermentasi dengan Bacillus spp., 

Lactobacillus spp. dan gabungan Bacillus spp. + Lactobacillus spp.  masing-masing adalah 

59,89%,  73,53%,  dan  63,64%. 
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Taraf penggunaan TBA secara nyata berpengaruh terhadap PBB (P<0,05) yang 

dihasilkan. Semakin tinggi taraf penggunaan TBA akan menghasilkan PBB yang semakin 

rendah. Terjadinya penurunan PBB sejalan dengan penurunan konsumsi ransum pada 

masing-masing perlakuan. Akibat penurunan konsumsi ransum yang sangat drastis serta 

diperparah oleh terjadinya defisiensi beberapa asam amino, maka ayam yang mendapat 

perlakuan TBA 12%, hampir tidak mengalami pertumbuhan. Salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya penurunan PBB  adalah   ketidakseimbangan asam amino di 

dalam TBA.  Dengan demikian, semakin tinggi taraf penggunaan TBA akan memperparah 

terjadinya defisiensi beberapa asam amino, terutama asam amino essensial.  Menurut 

Leeson dan Summer (1997), tepung bulu ayam merupakan sumber sistin dan protein kasar 

yang baik, namun penggunaannya dibatasi oleh rendahnya kandungan metionin, lisin dan 

histidin. Defisiensi asam amino dalam skala ringan dapat merangsang konsumsi ransum, 

namun defisiensi pada tingkat parah dapat menyebabkan berkurangnya konsumsi ransum 

sehingga berdampak pada pertambahan bobot badan (Davies, 1982). 

Interaksi antar perlakuan tidak memberikan pengaruh terhadap PBB yang 

dihasilkan. Hasil ini membuktikan bahwa fermentasi dengan Bacillus spp., Lactobacillus 

spp. dan gabungan keduanya tidak mampu memperbaiki kualitas protein bulu ayam secara 

signifikan, sehingga PBB yang dihasilkan pada masing-masing taraf penggunaan TBA 

tersebut tidak berbeda nyata. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh Lakshmi 

et. al. (2013), bahwa fermentasi bulu ayam dengan Bacillus subtilis dan Bacilus cereus 

mampu meningkatkan kadar asam amino cystine, cysteine, methionine dan asam amino 

bebas selama periode 96–120 jam fermentasi. Bila diamati dari data pada tabel 3 Terlihat 

bahwa PBB yang dihasilkan pada setiap taraf penggunaan TBA-L relatif lebih tinggi 

dibandingkan dengan penggunaan TBA-B. Hasil ini memberi indikasi bahwa Lactobacillus 

memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas bulu ayam 

dibandingkan dengan Bacillus. Belum ditemukan publikasi yang melaporkan potensi 

Lactobacillus dalam  meningkatkan kualitas bulu ayam, khususnya untuk meningkatkan 

kadungan asam amino TBA.   

Konsumsi Protein 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa konsumsi protein ayam yang diberi 

perlakuan TBA-B, TBA-L, TBA-BL masing-masing tidak menunnjukkan perbedaan yang 

nyata (P>0,05). Tidak berbedanya kosumsi protein yang dihasilkan sejalan dengan tidak 

berbedanya rataan konsumsi ransum dan kandungan protein ransum pada masing-masing 

perlakuan. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa  masing – masing ransum perlakuan memiliki 

kandungan protein yang relatif sama, yaitu sekitar 22,20 – 22,90%. Menurut Winedar dkk 

(2004) semakin tinggi kandungan protein ransum maka akan semakin tinggi pula konsumsi 

protein, namun jika kandungan protein relatif sama maka konsumsi protein akan sama. 

Taraf penggunaan TBA secara nyata akan menurunkan konsumsi protein. Semakin 

tinggi taraf yang digunakan maka konsumsi protein semakin rendah. Hasil ini sejalan 

dengan penurunan jumlah konsumsi ransum yang didapat pada penelitian ini. Dapat dilihat 

bahwa rataan konsumsi protein selama masa pemeliharaan (35 hari)  pada perlakuan TBA-

0 adalah 417,58 gr/ekor menurun secara nyata (P<0,05) menjadi 371,98 gr/ekor pada 

penggunaan TBA 4%, 233,35 gr/ekor pada taraf penggunaan 8% serta 116,69 gr/ekor pada 

penggunaan 12%. Bila dihitung rataan konsumsi protein per hari  maka rataan konsumsi 

protein yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 11,93 gr pada TBA-0;  10,63 gr 

padaTBA-4%; 6,67 gr pada TBA-8%  dan 3,33gr pada TBA-12%  jauh berbeda dengan 

yang dilaporkan (Irawati, 2012), bahwa konsumsi protein selama 35 hari pemeliharaan 

antara 19,10 – 20,79 gr/ekor/hari selanjutnya Wahju (1985) melaporkan untuk 
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pertumbuhan normal ayam broiler dapat mengkonsumsi protein 120,11 gr/minggu atau 

17,15 gr/hari. 

Interaksi antar perlakuan tidak menunjukkan pengaruh terhadap konsumsi protein  

yang diperoleh. Tidak terdapatnya interaksi antar perlakuan sejalan dengan tidak 

terdapatnya interaksi pada konsumsi ransum dan PBB.  Konsumsi protein didapat dari 

banyaknya ransum yang di konsumsi dikalikan dengan kandungan protein ransum selama 

pemeliharaan. Menurut pendapat Wahju (1997) bahwa konsumsi protein dipengaruhi oleh 

konsumsi ransum dan kandungan protein dalam ransum yang diberikan. 

Efisiensi Penggunaan Pakan 

Berdasarkan hasil analisis ragam terlihat bahwa  jenis TBA tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan (P>0,05) terhadap efisiensi penggunaan pakan, Tidak 

berpengaruhnya jenis TBA terhadap efisiensi penggunaan pakan sejalan dengan tidak 

berpengaruhnya perlakuan tersebut terhadap PBB dan konsumsi ransum. Efisiensi 

penggunaan pakan yang diperoleh pada penelitian ini adalah14,07% - 52,82% Jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pakan ransum komersil 63,12% 

(Irawati, 2012). Rendahnya efisiensi penggunaan pakan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa zat makanan yang dikonsumsi, khususnya protein tidak dapat dimanfaatkan untuk 

menunjang pertumbuhan ternak. Menurut Anggorodi (1994) efisiensi pakan diperoleh dari 

perbandingan antara pertambahan bobot badan dan jumlah konsumsi ransum. Pada tabel 3 

dapat dilihat bahwa Penurunan konsumsi ransum diikuti oleh penurunan PBB secara 

proporsional. 

Taraf penggunaan TBA secara nyata akan menurunkan efisiensi penggunaan pakan. 

Semakin tinggi taraf penggunaan TBA didalam ransum dapat mengakibatkan penurunan 

efisiensi penggunaan pakan secara signifikan (P<0,05). Penggunaan TBA pada taraf 4% 

menghasilkan rataan efisiensi penggunaan pakan yang nyata lebih rendah dibandingkan 

dengan kontrol (TBA-0%). Hasil ini menunjukkan bahwa TBA hasil fermentasi baik TBA-

B, TBA-L maupun TBA-BL memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan tepung ikan, sehingga pada taraf penggunaan 4% sudah menunjukkan dampak 

negatif terhadap pertumbuhan ternak. Semakin tinggi penggunaan TBA akan memperparah 

ketidakseimbangan asam amino di dalam ransum, sehingga ternak yang mengkonsumsi 

ransum tersebut akan mengalami defisiensi asam amino esensial, terutama lisin, metionin 

dan histidin. Menurut Hendalia et. al. (2016) kandungan lisin pada TBA-BL hanya 1,44% 

dan metionin 0,91% sementara histidin dan sistein tidak terdeteksi. Sebagai akibat 

rendahnya kualitas ransum, baik pada perlakuan TBA-B, TBA-L maupun TBA-BL maka 

interaksi antar perlakuan tidak terlihat secara signifikan. 

Imbangan Efisiensi Protein 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa jenis TBA tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan (P>0,05) terhadap imbangan efisiensi protein. Hasil ini memberi gambaran 

bahwa nilai biologis protein terkandung di dalam TBA-B, TBA-L dan TBA-BL relatif 

sama, sehingga banyaknya protein yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

ternak juga relatif sama.  Menurut Wahju (1997) Untuk menilai kualitas protein adalah 

dengan mengukur nilai biologis protein, salah satunya adalah dengan melihat IEP. 

Semakin tinggi nilai IEP berarti semakin efisien ternak menggunakan protein, sehingga 

pada akhirnya akan berpengaruh juga pada pertumbuhan (Yatno, 2009). 

Taraf penggunaan TBA secara nyata (P<0,05)  berpengaruh terhadap IEP. Semakin 

tinggi taraf penggunaan TBA akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai IEP. Rataan 

IEP pada taraf penggunaan (TBA-0) adalah 2,43 menurun secara nyata (P<0,05) menjadi 

2,12 pada penggunaan TBA 4%,  1,43  pada TBA 8% dan 0,62 pada TBA 12%. Nilai IEP 
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yang diperoleh didalam penelitian ini jauh berbeda yang diperoleh Martua (2010) pada 

ayam broiler yang diberi ransum komersil adalah sekitar 2,20-2,38. Rendahnya kualitas 

protein pada TBA-B, TBA-L dan TBA-BL menyebabkan nilai IEP yang dihasilkan pada 

setiap taraf penggunaannya juga relatif sama, sehingga  interaksi antar perlakuan tidak 

terlihat secara signifikan.  Rendahnya  nilai IEP pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

protein asal TBA  tidak dapat dimanfaatkan secara efisien untuk menunjang pertumbuhan 

ternak. 

KESIMPULAN 

Penggunaan ketiga jenis TBA menghasilkan imbangan efisiensi protein yang relatif 

sama, namun pada taraf penggunaan 4% dapat menurunkan imbangan efisiensi protein 

pada ayam broiler. 

SARAN 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui potensi Lactobacillus spp. 

sebagai penghasil keratinase serta untuk meningkatkan kualitas bulu ayam dalam 

memperbaiki keseimbangan asam amino didalamnya. 
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