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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.Panjang Wol Domba Merino 

Hasil pengamatan panjang wol domba pada 
berbagai umur, selama penelitian diperlihatkan pada 
Lampiran 2 kemudian dihitung rata-ratanya. Hasil rata-
rata panjang wol domba merino berdasarkan jenis 
kelamin pada domba jantan 1,14±0,054 mm dan domba 
betina 1,13±0,051 mm, menunjukkan bahwa jenis 
kelamin domba Merino berpengaruh secara nyata 
(P<0,05) terhadap panjang wol, hal ini dikarenakan 
hormon pertumbuhan yang dimiliki domba setiap 
individu sama dan pertumbuhannya antara individu yang 
berbeda, sehingga tidak ada perbedaan secara nyata antar 
individu. Wallace (2000) menyatakan pertumbuhan wol 
sangat bergantung pada hormonal dalam masa 
pertumbuhan dan manipulasi eksperimental dari setiap 
individunya. Perbedaan pertumbuhan hormone 
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variasi 
dalam pertumbuhan wol domba antara individu yang 
dipertahankan di bawah kondisi yang sama. Ditambah 
pernyataan menurut Cobert (1979) perbedaan bobot 
badan akan mempengaruhi produksi wol, karena 
perbedaan konsumsi dan oleh faktor fisiologis seperti 
perbedaan faktor hormonalnya. Hormon yang 
mempengaruhi pertumbuhan menurut (Choucmanet al., 
1992) hormon prolaktin yang disekresikan dari kelenjar 
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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. 
 
Tabel 1. Rata-rata Panjang Wol Domba Berdasarkan 
Umur 

 
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa umur 

berpengaruh secara nyata (P<0,05) terhadap panjang wol 
sesuai dengan 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. 
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). Rata-rata panjang wol hasil pengujian 
menunjukkan bahwa, pada domba semakin umur 
bertambahtua pada masa produktif maka memiliki 
kualitas dan kuantitas wol akan lebih baik, dikarenakan 
setiap ternak dalam mengkonsumsi nutrisi dalam pakan 

Umur  Rata-rata  (mm) Notasi  
PI0 1,08±0,023 a 
PI1 1,12±0,03 b 
PI2      1,19±0,014 c 
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sangat berbeda setiap ternak sehingga masa pertumbuhan 
wol juga akan berbeda dalam setiap individunya Sesuai 
dengan (Yamin dkk, 1997) meningkatnya konsumsi 
pakan berarti suplai protein dan energi terhadap tubuh 
juga meningkat dan akan meningkatkan kualitas wol. 
Perbedaan produksi wol pada bobot  badanyang 
berbedadisebabkan karena adanya perbedaan konsumsi 
yang nyata antara domba yang memiliki bobot badan 
yang berbeda. Hal ini memperkuat pendapat Lu et all 
(1995) yang menyatakan bahwa peningkatan produksi 
wol seiring dengan peningkatan kosumsi pakan, secara 
tak langsung dikarenakan terjadinya peningkatan energi 
dan proteinyang dikonsumsi. Tingkat konsumsi energi 
dan protein lebih berpengaruh terhadap produksi wol 
dibandingkan dengan kandungan protein pakan, karena 
tidak semua protein yang ada di pakan dapat tercerna. 

Faktor umur juga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan wol domba Merino karena semakin umur 
bertambah makan akan mempunya bobot badan yang 
lebih besar hingga masa produksinya dan ini sesuai 
dengan Yamin et al., (1997) menyatakan domba yang 
memiliki bobot badan lebih besar cendrung memiliki 
kualitas dan produksi wol yang lebih besar pula, selain 
dikarenakan adanya perbedaan pada konsumsi pakan. 
Lebih lanjut menurut Cannas (2004) ternak yang 
memiliki bobot badan tinggi, proporsi penggunaan energi 
untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit dan kelebihan 
energi. Menurut Yunika Saputra dkk., (2013) semakin 
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bertambah umur ternak maka akan diikuti dengan 
perkembangan tubuh ternak itu sendiri terutama pada 
bagian lingkar dada.Pada hasil pengamatan pengukuran 
pertumbuhan panjang wol diatas menunjukkan bahwa 
rata-rata pertumbuhan panjang wol dilokasi penelitian 
tersebut masih kurang baik bila dibanding Ensminger 
(1991) panjang wol domba sangat bervariasi antara 1-20 
inci per tahun dan rata-rata pertumbuhan wol pada 
domba Merino adalah,2 mm/hari.  

 
4.2.  Kerapatan Wol Domba Merino 

Hasil pengamatan kerapatan wol domba pada 
berbagai umur, selama penelitian diperlihatkan pada 
Lampiran 3 kemudian dihitung rata-ratanya. Hasil rata-
rata kerapatan wol domba merino berdasarkan jenis 
kelamin pada domba jantan 3756,00±357,138 serat/cm² 
dan domba betina 3694,56±272,582 serat/cm² 
menunjukkan bahwa jenis kelamin domba Merino 
perpengaruh secara nyata (P<0.05) terhadap kerapatan 
wol, hal ini dikarenakan hormon pertumbuhan yang 
dimiliki domba setiap individu samadan pertumbuhannya 
antar individu yang berbeda, sehingga tidak ada 
perbedaan secara nyata antar individu. Wallace (2000) 
menyatakan pertumbuhan wol sangat bergantung pada 
hormonal dalam masa pertumbuhan dan manipulasi 
eksperimental dari setiap individunya. Perbedaan 
pertumbuhan hormon memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap variasi dalam pertumbuhan wol 
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domba antara individu yang dipertahankan dibawah 
kondisi yang sama. Ditambah pernyataan menurut 
Corbert (1979) perbedaan bobot badan akan 
mempengaruhi produksi wol, karena perbedaan konsumsi 
dan oleh faktor fisiologis seperti perbedaan faktor 
hormonalnya. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan 
menurut (Choucmanet al., 1992) 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.   
 
Tabel 2. Rata-rata Kerapatan Wol Domba Berdasarkan 
Umur 
 

 
Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa umur 

berpengaruh secara nyata (P<0,05) terhadap kerapatan 
wol sesuai dengan Corbert (1979) menyatakan produksi 
wol dipengaruhi oleh usia dan alat reproduksi pada 
domba betina karena persaingan untuk nutrisi antara 
folikel dan jaringan lain. Jumlah folikel aktif meningkat 
sesuai dengan usia, sehingga kemampuan sintetis folikel 

Umur  Rata-rata  (serat/cm²) Notasi  
PI0 3380,17±105,729 a 
PI1 3744,14±108,573 b 
PI2 4051,50±179,816 c 
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juga meningkat. Rata-rata kerapatan wol hasil pengujian 
menunjukkan bahwa pada semakin umur bertambah, 
maka memiliki kualitas dan kuantitas wol yang lebih baik 
dikarenakan terdapat korelasi antara bobot badan dan 
umur. Diameter serat dapat dihubungkan dengan 
kerapatan wol, semakin kecil diameter serat maka wol 
semakin halus (Harmsworth dan Sharp 1908). Kerapatan 
serat digunakan dalam menyeleksi domba penghasil wol 
dan digunakan pula dalam klasifikasi wol (Ensminger, 
1991). Menurut Yunika Saputra dkk., (2013) semakin 
bertambah umur ternak maka akan diikuti dengan 
perkembangan tubuh ternak itu sendiri terutama pada 
bagian lingkar dada. Dilanjutkan Fourie et al., (2002) 
menyatakan bahwa lingkar dada dan panjang badan 
mempunyai pengaruh besar pada bobot badan.Yamin et 
al., (1997) menyatakan domba yang memiliki bobot 
badan lebih besar cendrung memiliki kualitas dan 
kuantitasproduksi wol yang lebih besar pula, selain 
dikarenakan adanya perbedaan pada konsumsi pakan. 
Lebih lanjut menurut Cannas (2004) ternak yang 
memiliki bobot badan tinggi, proporsi penggunaan energi 
untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit dan kelebihan 
energi. Menurut Ensminger (1991) laju pertumbuhan wol 
juga dipengaruhi oleh kualitas pakan.Kualitas pakan yang 
mempengaruhi pertumbuhan wol adalah pakan yang 
mengandung protein, mineral sulfur dan energi, baik 
dalam bentuk konsentrat maupun hijauan.Pertumbuhan 
maupun efisiensi pertumbuhannya dinyatakan dalam laju 
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pertumbuhan wol per gram protein ransum. Asam amino 
sulfur merupakan asam amino terpenting yang mengatur 
laju pertumbuhan wol dan sistein merupakan asam amino 
yang jumlahnya terbatas dibutuhkan untuk mensintesis 
protein wol. 


