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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Domba Merino 

Domba merupakan salah satu jenis ternak potong 
yang memberikan beberapa keuntungan, antara lain: (1) 
mudah beradaptasi terhadap lingkungan, (2) memiliki 
sifat suka hidup berkelompok, sehingga lebih mudah 
dalam penggembalaannya, (3) cepat berkembangbiak 
karena dalam kurun waktu 2 tahun dapat beranak 3 kali, 
sekali beranak dapat sampai 2 ekor, (4) hasil feses berupa 
pupuk yang dapat membantu usaha pertanian, (5) 
dagingnya merupakan salah satu sumber protein hewani 
yang penting untuk memenuhi gizi manusia, dan (6) kulit 
domba memiliki nilai tambah karena dapat dijual dengan 
harga yang tinggi (Kurniawan,2007). 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, 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 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 
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domba betina 45 kg – 57 kg, dan berat badan domba 
jantan 64 kg – 79kg (Anonimus, 2011). Domba Merino 
merupakan jenis domba penghasil wol yang baik, 
meskipun sebenarnya juga merupakan domba tipe 
pedaging. Tipe wol menunjukkan tingkat kemampuan 
utama menghasilkan sejumlah wol dalam satu musim 
pencukuran. Beberapa hal yang mempengaruhi 
kuantitas/keaslian wol yaitu panjang, kesehatan, pintalan, 
kondisi, warna, kelenturan, kelembutan, kepadatan  
tumbuh, kelekatan, dan daya serap air merata 
(Purnomoadi, 2003). 
 
2.2. Pakan 

Pakan merupakan salah satu faktor produksi 
penting dalam usaha peternakan kambing dan domba 
yang akan menentukan mampu atau tidaknya ternak 
tersebut mengekspresikan potensi genetik yang 
dimilikinya. Bagi ternak yang digembalakan pemenuhan 
gizinya tergantung ternak itu sendiri. Serta bagi ternak 
yang dikandangkan, pemenuhan gizinya tergantung dari 
peternak (Sutama, 2009). Pakan bagi ternak domba 
ditinjau dari segi nutrisi merupakan salah satu unsur yang 
sangat penting dalam menunjang pertumbuhan, 
reproduksi, dan kesehatan ternak. Pemberian pakan yang 
baik adalah sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak dan 
jumlahnya disesuaikan dengan status fisiologis 
ternaknya. Nutrisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 
energi, protein, mineral, vitamin dan air. Sumber energi 



 

10 
 

terbesar untuk domba adalah hijauan dan biji-bijian serta 
hasil fesesnya. Bahan pakan yang merupakan sumber 
protein antara lain pakan penguat seperti tepung ikan, 
bungkil kedelai, bungkil kelapa dan bungkil kacang 
tanah, dan leguminosa seperti daun turi, lamtoro, 
kaliandra dan glyricidya. Sumber mineral dapat 
ditambahkan garam atau mineral mix. Vitamin yang 
dibutuhkan ternak biasanya tersedia cukup dalam 
campuran bahan pakan. Kebutuhan air, agar setiap ternak 
dapat minum, sebaiknya di dalam kandang disediakan air 
bersih sepanjang waktu (Purnomoadi, 2003). 

 
2.3. Wol Domba 

Wol domba secara alami adalah penutup yang 
mempunyai fungsi sebagai thermoregulator, yaitu 
melindungi tubuh domba dari panas dan dingin 
(Leeder,1987). Wol domba mempunyai sifat-sifat sebagai 
berikut bersifat menimbulkan rasa hangat, sebagai 
isolator yang sangat baik sehingga dapat mencegah panas 
tubuh hilang dan dapat menahan dingin, ringan, kuat, 
sangat elastis, dapat dikempa, tahan terhadap 
renggangan, sukar dibakar dan pembakaran akan segera 
berhenti apabila dijauhkan dari api, dapat dilipat tanpa 
menimbulkan bekas lipatan (Ensminger, 1962). Wol 
domba juga dapat mengabsorbsi uap air sampai lebih dari 
beratnya tanpa tersa menjadi basah (Leeder, 1984). 

Produksi wol domba pada bagian badan maupun 
leher pada domba lokal lebih rendah dibanding domba 
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persilangan, presentase wol carding dan presentase wol 
hasil pemintalan baik bagian badan maupun leher pada 
domba persilangan lebih tinggi dari pada domba lokal 
(Yamin dkk., 1994). Pertumbuhan wol maupun efisiensi 
pertumbuhannya dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan 
wol domba persatuan makanan atau per gram protein 
ransum yang dikonsumsi. Pertumbuhan wol tidak 
dipengaruhi oleh tingkat protein ransum. Tipe domba 
mempengaruhi pertumbuhan wol (Wiradarya, 1989). 
Serat wol pada tumbuh dari folokel dalam kulit, terjadi di 
bagian dasar serat wol dan bukan pada ujungnya. Proses 
pertumbuhannya kontinyu dan pada lingkungan yang 
seragam ada perbedaan yang sangat kecil, selama laju 
pertumbuhan dalam satu musim berikutnya (Kammlade 
dan Kammlade, 1955).Wol dan serat wol dari protein 
yang sangat keras yang disebut keratin berserat dan tahan 
terhadap lingkungan karena mengandung sulfur yang 
dapat mengubah protein yang halus menjadi struktur wol 
yang kasar (Leeder, 1984).  

Beberapa serat wol memiliki lapisan sel ketiga 
yaitu medula. Pada umumnya lapisan sel ini digambarkan 
sebagai bentuk globuler dan dapat ditemukan sepanjang 
serat wol atau hanya pada beberapa bagian serat wol 
(Kammlade dan Kammlade, 1955). Serat-serat wol yang 
mengandung medula, umumnya kasar dan diameternya 
tidak sama. Serat wol demikian sulit penanganannya 
karena rendahnya elastisitas (Kammlade dan Kammlade, 
1955). 
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2.4. Produksi Wol 
Ternak domba selain memiliki hasil utama, ternak 

domba juga menghasilkan produk ikutan ternak. Hasil 
ikutan ternak ini salah satunya adalah wol, produk hasil 
ikutan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kehidupan 
sehari-hari baik dengan proses maupun tanpaproses 
pengolahan. Menurut Ensminger (1977) wol domba 
adalah wol alami yang menutupi tubuh domba, pada 
domba wol berfungsi untuk mengatur suhu tubuh yang 
bisa melindungi domba dari panas maupun dingin. 
Produksi wol dari seekor domba selain ditentukan oleh 
faktor genetiknya, pengaruh lingkungan juga sangat 
besar. Domba bangsa Merino murni tercatat produksi wol 
bervariasi dari 1,6 sampai 20,2 g/hari, yang dipengaruhi 
oleh status nutrisi sebagai faktor utama dan beberapa 
faktor lingkungan lainya seperti suhu, stres, dan penyakit 
(Allden, 1979). Pemberian pakan yang berprotein tinggi 
dan sumber energi dalam jumlah yang cukup akan 
meningkatkan produksi wol.  
 
2.4.1. Pencukuran Wol 

Mencukur wol dengan gunting biasa/gunting 
cukur dilakukan minimal 6 bulan sekali dan disisakan 
sepanjang 0,5-1cm. Domba dimandikan sehingga wol 
yang dihasilkan dapat dijadikan bahan tekstil. Keempat 
kaki domba diikat agar tidak lari pada saat dicukur. 
Pencukuran dimulai dari bagian perut kedepan dan searah 
dengan punggung domba. Tujuan dilakukan pencukuran 
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yaitu untuk menjaga kesehatan dari kuman penyakit, 
parasit-parasit luar (ekto parasit) seperti kutu serta 
penyakit kulit lainnya yang disebabkan oleh jamur. 

Selain untuk pencegahan penyakit, pencukuran 
juga dilakukan untuk memperindah domba terutama 
pejantan. Pada betina, seluruh wol yang menempel di 
badan dipotong sedangkan pada jantan biasanya 
disisakan pada bagian leher (jenggot) dan punggung 
bagian depan untuk menambah kesan kejantanan dan 
keindahan ternak.Domba dimandikan terlebih dahulu 
agar dalam pelaksanaan pencukuran lebih 
mudah.Pencukuran dapat dilakukan setahun 1 sampai 2 
kali pada betina, sedangkan pada pejantan dilakukan 
setiap 3 sampai 4 kali karena pejantan harus selalu kawin 
dan jika wolnya panjang akan mengganggu aktivitas 
perkawinan, juga mengurangi keindahan. Pencukuran 
yang pertama dilakukan pada waktu domba telah 
berumur lebih dari 6 bulan agar domba tidak stres. 
Teknik saat mencukur wol, ternak dapat tetap berdiri atau 
dirobohkan dengan cara mengikat keempat kakinya 
sehingga pencukuran dapat lebih cepat dan hasilnya lebih 
rapi. Pencukuran dapat menggunakan gunting yang besar 
dan tajam atau gunting cukur listrik. Pencukuran dimulai 
dari perut bagian bawah, ke atas, ke depan dan ke 
belakang sampai daerah kepala dan kaki. Wol yang 
tertinggal di kulit sepanjang 0,5-1 cm. Mencukur wol 
harus dilakukan dengan hati-hati agar kulit domba tidak 
terluka (Rismayanti, 2010). 
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2.4.2. Pengolahan Wol 
Proses pengolahan wol dombaterdiri dari 

beberapa tahap antara lain pencukuran wol, penyortiran, 
pencucian, pemisahan wol, penyisiran, dan pemintalan. 
Kotoran yang menempel pada wol domba akan 
berpengaruh terhadap kebersihan, warna, dan bau yang 
dihasilkan oleh wol. Menghilangkan kotoran dan benda-
benda yang menempel pada wol maka dilakukanlah 
pencucian yang pertama dengan air kemudian deterjen 
dan dilanjutkan dengan desinfektan. Penggunaan 
desinfektan dalam proses pencucian wol domba ini 
berfungsi untuk membunuh bakteri atau pun makluk 
hidup lain yang ada pada wol (Yamin, 1994). 
 
2.4.3. StrukturWol 

Wol memiliki dua lapisan sel yaitu epidermis 
yang berfungsi untuk menutupi keratan-keratan 
longitudinal 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 
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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). 

Kutikula menyusun 10% bagian luar dari serat 
wol dan mempunyai substruktur yang secara alami sukar 
berubah fisik dan kimia (Leeder, 1987). Bagian dalam 
kutikula terdapat korteks yang merupakan lapisan 
terlindung dan dibentuk oleh sel-sel yang memanjang 
sejajar dengan sumbu serat (Kammlade dan Kammlade, 
1955). Korteks serat wol mempunyai karakteristik yang 
sangat spesial yang disebut bilateral differentiation yang 
tersusun dari dua segmen yang mempunyai perbedaan 
struktur fisik dan kimia. Dua segmen ini disebut 
orthocortex dan paracortex. Bentuk gelombang serat wol 
(crimp) terjadi akibat bilateral differentiation yang 
terjadi selama pertumbuhan serat wol (Leeder, 1984). Sel 
korteks yang tidak teratur merupakan penyebab 
terjadinya kerutan (Kammlade dan Kammlade, 1955).  
 
2.4.4. Kuantitas Wol 

Kuantitas wol domba sangat dipengaruhi oleh 
kehalusan, panjang yang seragam, kekuatan, elastisitas, 
kerut, warna, dan bebas dari kemp (wol sangat kasar). 
Menurut Ensminger (1991), serat wol domba tropis 
mempunyai diameter 25-26µm. Wol yang paling halus 
dan yang paling tebal terdapat pada bagian bahu antara 



 

16 
 

puncak bahu dan dasar dada. Wol yang paling kasar 
terapat pada bagian belakang tubuh yaitu disekitar ekor. 
Wol yang paling pendek umumnya terdapat pada 
bagian perut.Serat wol pada domba umumnya dibagi 
menjadi tiga yaitu serat wol halus, serat wol kasar, dan 
kamp. Serat wol tumbuh dari folikel dalam kulit, terjadi 
pada bagian dasar dari serat wol dan bukan tumbuh pada 
bagian ujungnya.Karakteristik wolakan berbeda pada 
bangsa domba yang berbeda dan individu domba. 
Panjang wol sangat bervariasi antara 1-20 inci per tahun 
dan rata-rata pertumbuhan wol pada domba Merino 
adalah 0,2 mm/hari.  

 
2.4.4.1. KerapatanWol 

Kerapatan wol merupakan jumlah serat wol per 
luas area kulit. Kerapatan wol berbeda pada bangsa 
domba yang berbeda, antar individu, dan pada bagian 
tubuh yang berbeda. Pada domba Merino kerapatan wol 
mencapai 10.000/cm². Sementara diameter wol diartikan 
sebagai tingkat kehalusan wol. Kuantitas yang baik jika 
memiliki diameter 17,7µm±3,59 dan wol yang sangat 
kasar memiliki diameter lebih dari 40,2 µm. Wol yang 
halus akan dijadikan pakaian sementara yang kasar untuk 
karpet (Ensminger, 1991). Menurut Cobert (1979), 
perbedaan bobot badan akan mempengaruhi produksi 
wol, karena perbedaan konsumsi dan oleh faktor 
fisiologis seperti perbedaan faktor hormonalnya. 
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2.4.4.2. Pertumbuhan Panjang Wol 
Panjang wol merupakan masalah yang merupakan 

masalah penting yang menjadi perhatian peternak dan 
perusahaan pengolahan wol. Panjang wol juga berarti 
kemampuan produksi wol dari suatu domba. Panjang wol 
dijadikan dasar dalam klasifikasi dan seleksi ternak 
domba penghasil wol. Panjang wol domba sangat 
bervariasi antara 1-20 inci per tahun dan rata-rata 
pertumbuhan wol pada domba Merino adalah,2 mm/hari 
(Ensminger, 1991). 
 
2.5. Umur 

Lebih lanjut (Lanto dan Zaini, 1993) menyatakan 
bahwa pendugaan umur domba menentukan umur ternak 
domba kurang dari 1 tahun jumlah gigi seri tetap belum 
ada.Namun memiliki gigi tetap (sebanyak 2 buah) umur 
ternak domba kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun.Dua 
pasang gigi tetap (4 buah gigi tetap) menandakan umur 
tersebut 2-3 tahun.Tiga pasang gigi tetap (6 buah gigi 
tetap) menandakan umur tersebut 3-4 tahun.Empat 
pasang gigi tetap (8 buah gigi tetap) menandakan umur 
tersebut 4-5 tahun.Gigi tetap aus dan mulai lepas maka 
ternak tersebut berumur diatas 5 tahun. Edey (1993) 
mengemukakan bahwa susunan gigi seri permanen pada 
domba yang sudah dewasa, yaitu sepasang gigi seri 
sentral, sepasang gigi seri lateral, sepasang gigi seri 
intermedial, sepasang gigi seri sudut pada rahang bawah, 
tiga gigi premolar dan tiga gigi molar. 
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2.6. Laju Pertumbuhan Serat  
 Laju pertumbuhan serat merupakan salah satu 
parameter yang dapat dilihat dari produksi wol seekor 
domba.Laju pertumbuhan dinyatakan sebagai panjang 
serat yang tumbuh per satuan waktu. Produksi wol setiap 
bangsa domba berbeda-beda karena dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu  faktor bangsa, jenis ternak, dan 
lingkungan. Bangsa dan jenis ternak yang berbeda akan 
menghasilkan produksi wol yang berbeda baik dalam 
jumlah maupun kuantitasnya. Faktor lingkungan meliputi 
iklim dan nutrisi. Panjang serat sangat mempengaruhi 
kuantitas dan kehalusan benang yang dihasilkan. Panjang 
serat diukur mulai dari permukaan kulit hingga ujung 
serat. Panjang serat wol menunjukkan kemampuan 
produksi wol dari seekor domba. Panjang serat wol 
dijadikan dasar dalam klasifikasi dan seleksi ternak 
domba penghasil wol (Ensminger, 1991). 
 
2.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuantitas 

Wol 
Menurut Purnomoadi (2003), yang menyatakan 

bahwa suhu lingkungan ideal domba adalah 24-26 0C 
dengan kelembaban 60-80 %. Suhu udara yang tidak 
sesuai dengan ternak akan berpengaruh terhadap ternak, 
yaitu dapat menurunkan penampilan produksi seperti 
pertumbuhan bobot badan yang kurang maksimal, 
menurunnya kuantitas dan kuantitas wol. Suhu 
lingkungan yang tinggi dapat menurunkan nafsu makan, 
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serta mengurangi konsumsi rumput dan sebaliknya 
kebutuhan air minum bertambah, sehingga dapat 
menghambat pertumbuhan dan menurunkan produksi 
ternak.  

Domba yang memiliki bobot badan yang lebih 
besar memiliki konsumsi pakan yang lebih besar. 
Meningkatnya konsumsi pakan berarti suplai protein dan 
energi terhadap tubuh juga meningkat dan akan 
meningkatkan kuantitas wol (Yamin dkk., 1997). 
Peningkatan produksi wol seiring dengan peningkatan 
kosumsi pakan, secara 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 dipakan 
dapat tercerna (Lu et al.,1995). 

Domba yang memiliki bobot badan lebih besar 
cendrung memiliki kuantitas dan produksi wol yang lebih 
besar pula, selain dikarenakan adanya perbedaan pada 
konsumsi pakan (Yamin dkk., 1997). Domba Merino 
bangsa Merino tercatat produksi wolnya bervariasi dari 
1,600 sampai 20,200 g/hari, yang dipengaruhi oleh faktor 
nutrisi sebagai faktor utama dan beberapa faktor 
lingkungan lainnya. Pemberian pakan yang baik tentu 
akan menghasilkan penampilan ternak yang baik pula, 
termasuk untuk produksi wol. Pemberian pakan yang 
berprotein tinggi akan meningkatkan produksi wol 
(Satria, 2002). 
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Penyakit pada ternak domba dapat mempengaruhi 
produksi dan kuantitas wol dari ternak domba. Penyakit 
scabies merupakan penyakit kulit yang menyerang 
domba yang menyebabkan rasa gatal dan kerontokan 
wol. Ciri dari domba yang terkena scabies antara lain 
kerontokan wol, kulit menebal, nafsu makan turun, dan 
terlihat menggaruk-garuk bagian yang gatal. Penyakit ini 
disebabkan oleh 2 jenis tungau yaitu Sarcoptes scabiei 
dan Demodex (Budiarsana, 2009). 

Wol memiliki dua lapisan sel yaitu epidermis 
yang berfungsi untuk 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). 

Hormon yang dimiliki domba memberikan 
pengaruh signifikan dalam mengontrol laju pertumbuhan 
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wol di sepanjang tahun.Hormon prolaktin yang 
disekresikan dari kelenjar pituitari menjadi kunci dalam 
mengontrol siklus pertumbuhan wol.Sekresi hormon 
dalam konsentrasi yang tinggi terjadi pada periode 
musim gugur dan mengakibatkan peningkatan 
pembentukan folikel pada domba saat musim gugur 
(Choucman, Hanson, Scottand Vlastuin, 1992). Hormon 
melatoninyang disekresikan dari kelenjar pineal lebih 
banyak dihasilkan pada musim dingin menyebabkan 
peningkatan pertumbuhan folikel wol (Allain, Thebanet, 
Rougeatand Marlinel. 1994).Pertumbuhan serat adalah 
nyata hormon tergantung dan manipulasi eksperimental 
status hormon menyebabkan perubahan besar dalam 
tingkat pertumbuhan wol dan hormon pertumbuhan 
mengerakkan pengaruh kendali terhadap pertumbuhan 
wol (Wallace,2000). 

 
2.8. Korelasi Bobot Badan dan Umur 

Pendugaan umur dan berat badan seekor ternak 
menjadi sangat penting untuk diketahui, khususnya bagi 
peternak dan pedagang ternak sehingga tidak terjadi 
kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan sebelah 
pihak (Sutardi, 1983), Dwijanto dkk., (1984) dan Yasir 
(2004) menyatakan bahwa ukuran linier tubuh 
memberikan gambaran tentang kondisi seekor ternak, 
misalnya penaksiran bobot badan berdasarkan ukuran 
lingkar dada dan panjang badan. 
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Doho (1994) menyatakan bahwa pertambahan 
bobot badan pada hewan menyebabkan hewan tersebut 
menjadi lebih besar dan diikuti dengan semakin 
menambah kekuatan dan kesuburan otot-otot 
penggantung Musculus serratus ventralis dan Musculus 
pectoralis yang terdapat didaerah dada, sehingga pada 
gilirannya ukuran lingkar dada semakin meningkat. 
Fourie et al., (2002) menyatakan bahwa lingkar dada dan 
panjang badan mempunyai pengaruh besar pada bobot 
badan. Lingkar dada meningkat seiring dengan umur 
ternak. Menurut Yunika Saputra dkk.,(2013) semakin 
bertambah umur ternak maka akan diikuti dengan 
perkembangan tubuh ternak itu sendiri terutama pada 
bagian lingkar dada. Lebih lanjut, menurut Cannas 
(2004) ternak yang memiliki bobot badan tinggi, proporsi 
penggunaan energi untuk hidup pokok menjadi lebih 
sedikit dan kelebihan energi. Corbett (1979) menyatakan 
produksi wol dipengaruhi oleh usia dan reproduksi pada 
domba, karena persaingan untuk nutrisi antara folikel dan 
jaringan lain. Jumlah folikel aktif meningkat sesuai 
dengan usia, sehingga kemampuan sintetis folikel juga 
meningkat. 

 


