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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Ternak domba adalah ternak ruminansia kecil 
yang paling diminati oleh kelompok peternakan rakyat di 
Indonesia, dikarenakan ternak ini sangat mudah 
pemeliharaannya, tidak memerlukan ruang pemeliharaan 
yang luas dan mampu mengubah energi pakan tidak 
berkualitas untuk keperluan hidupnya. Ternak domba 
banyak dipelihara di pedesaan maupun pinggiran kota. 
Ternak domba umumnya dipelihara untuk tujuan 
produksi daging dan sebagian kecil sebagai tabungan 
atau untuk hobi seperti fighting art. Banyak sekali jenis 
domba di Indonesia antara lain Domba Garut, Domba 
Priangan, Domba Ekor Gemuk, Domba Peranakan 
Merino, Dan Domba Merino. Populasinya di Indonesia 
pada tahun 2010 tercatat sebanyak 10 juta ekor dan 90% 
tersebar di pulau Jawa (Dirjen Bina Produksi Peternakan, 
2013).  

Domba Merino merupakan jenis domba 
dwifungsi yaitu domba yang dapat menghasilkan dua 
produk utama, yang berupa wol dan daging. Domba 
Merino sangat terkenal dengan kuantitas wolnya yang 
prima, domba ini berasal dari asia kecil dan telah 
menyebar ke berbagai belahan dunia, khususnya bagi 
negara yang memiliki 4 musim, seperti Australia, New 
zealand, Prancis, Inggris dan Spanyol, domba Merino 
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tidak tahan dengan iklim panas dan lembab, seperti 
daerah tropis, karena wol yang panjang dan tebal. Domba 
Merino jantan bertanduk, sementara yang betina tidak 
bertanduk, domba ini termasuk domba ukuran sedang 
dengan berat badan  dewasa berat badan domba betina 45 
– 57 kg, dan berat badan domba jantan 64 – 79 kg 
(Anonimus, 2011). 

Peternak domba Merino di Indonesia, terutama di 
pulau Jawa masih sangat sedikit dan untuk sekarang 
masih berkembang sehingga masih membutuhkan waktu 
untuk meningkatkan populasinya. Domba mempunyai 
peran cukup penting dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia dan dipelihara untuk mencukupi kebutuhan 
daging. Selama ini peternak menganggap rambut masih 
sebagai limbah, seperti feses, sehingga pemanfaatannya 
masih kurang, padahal pemanfaatan rambut domba 
menjadi usaha barang yang bernilai ekonomi dapat 
dilakukan sehingga bisa menambah pendapatan peternak.  

Pada industri pengolahan di Indonesia, wol belum 
sepenuhnya bisa berkembang dengan baik. Hal 
disebabkan oleh masih rendahnya kuantitas produksi dan 
kuantitas wol yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh 
faktor iklim, bangsa ternak dan manajemen pemeliharaan 
yang kurang baik. Untuk daerah-daerah tertentu di 
Indonesia seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah 
sangat berpotensi untuk pengembangan domba penghasil 
wol ini. Sehingga dilakukan penelitian untuk membantu 
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peternak agar bisa membedakan rambut domba dengan 
kuantitas yang paling baik. 
 
1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana kuantitas wol domba Merino pada berbagai 
umur yang dipelihara di usaha peternakan domba Green 
Farm Indonesia kota Blitar  

 
1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan kuantitas wol domba Merino pada 
berbagai umur di Green Farm Indonesia kota Blitar 

 
1.4. Manfaaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk informasi 
tentang perbedaan kuantitas wol domba Merino dari 
umur, sehingga dapat diketahui kuantitas yang terbaik 
yang bisa untuk pengolahan selanjutnya. 
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1.5.Kerangka Pemikiran 
Domba Merino merupakan jenis domba 

dwifungsi yaitu domba yang dapat menghasilkan dua 
produk utama,yang berupa wol dan daging. Domba 
Merino sangat terkenal dengan kuantitas wol yang prima. 
Karakteristik utama wol yang diinginkan adalah bobot 
wol segar, panjang wol, kerapatan wol, diameter wol, dan 
pengaruh dari bagian tubuh yang berbeda. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan wol ternak domba 
diantaranya genetik dan lingkungan termasuk didalamnya 
adalah pakan. Domba yang memiliki bobot badan yang 
lebih besar mempunyai kemampuan mengkonsumsi 
pakan yang lebih besar karena untuk memenuhi 
kebutuhan hidup pokoknya. Meningkatnya konsumsi 
pakan berarti suplai protein dan energi terhadap tubuh 
juga meningkat dan akan meningkatkan kuantitas wol 
(Yamin, Wiryawan, Priyanto dan Budi, 1997). 
Peningkatan produksi wol seiring dengan peningkatan 
kosumsi pakan, secara tak langsung dikarenakan 
terjadinya peningkatan energi dan protein yang 
dikonsumsi. Tingkat konsumsi energi dan protein lebih 
berpengaruh terhadap kuantitas wol dibandingkan dengan 
kandungan protein pakan, karena tidak semua protein 
yang ada di pakan dapat tercerna (Lu, Feng, Wong, 
Yang, Ma, Purser, Lindsay dan Peter, 1995). 

Domba yang memiliki bobot badan lebih besar 
memiliki kuantitas dan produksi wol yang lebih besar 
pula, selain dikarenakan adanya perbedaan pada 
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konsumsi pakan (Yamin dkk., 1997). Wol memiliki dua 
lapisan sel yaitu epidermis yang berfungsi menutupi 
keratan-keratan longitudinal yang berakhir diujung serat 
dan korteks yang merupakan bagian utama dari serat wol. 
Serat wol memiliki lapisan ketiga, yaitu medula. Lapisan 
ini berbentuk globuler dan berada disepanjang serat wol 
atau hanya dibeberapa bagian serat wol. Wol yang 
mengandung medula biasanya kasar dan sulit 
penanganannya karena rendahnya elastisitasnya 
(Ensminger, 1977). Medula merupakan jaringan yang 
terdiri dari jaringan sel yang berisi udara. Serat wol 
domba yang mengandung medula umumnya kasar dan 
diameternya tidak sama. Medula pada serat akan 
mempengaruhi kuantitas wol domba. Semakin banyak 
medula maka kuantitas wol akan semakin rendah karena 
medula dapat menyebabkan wol rapuh, mudah patah, dan 
kurang elastis (Kammlade dan Kammlade, 1955). Dalam 
hal ini perlu dilakukan penelitian tentang perbedaan 
kuantitas wol domba Merino terhadap umur yang 
berbeda. 
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1.6. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1.Kerangka Konsep 
 
 
 
 

Ternak domba 
Merino 

 Panjang 
 Kerapata 
 Kelembutan 
 Kelekatan 
 Dan daya serap 

KUANTITAS WOL DOMBA MERINO BERBAGAI UMUR 
DI GREEN FARM INDONESIA KOTA BLITAR 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas 
wol 

Pakan  Lingkungan Jenis kelamin Umur Hormon 

Parameter : 
 Kesehatan 
 Kondisi 
 Warna 
 Kelenturan 
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1.7. Hipotesis 
Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tua 

umur domba hingga masa produktif maka memiliki 
kuantitas panjang dan kerapatan wolakan semakin baik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


