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THE EFFECT OF MALE AND FEMALE RATIO TO 
POTENTIAL INFANT IN HAMSTER CAMPBELL 

(Phodopus campbelli) 

Ramadani Chandra Pratama., Sri Minarti dan Moch. Junus 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to study and determine 
the effect and the differences of resulting from the ratio of 
males and females to the number of infant and birth weight in 
hamsters campbell. The materials of the research used 15 
males and 30 females campbell hamster on 2nd parity, aged 4-5 
months. This research used Pattern Completely Randomized 
Design method. The treatments tested were: 1) P1 using male 
and female ratio of 1:1, 2) P2 using a 1:2 ratio of males and 
females, and 3) P3 using 1:3 ratio of males and females. The 
results showed that the ratio of males and females did not give 
significant effect (P> 0.05) on feed intake, number of child per 
birth, and birth weight. The conclusion that campbell hamster 
males and females with a ratio of 1:1, 1:2, and 1:3 no 
significant effect on the potential of the resulting child. It was 
recommended that further research on the ratio of males and 
females in campbell hamsters. 

Keywords: litter size, gowth of birth, sex ratio 
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PENGARUH RASIO ANTARA PEJANTAN DAN 
BETINA TERHADAP POTENSI ANAK YANG 
DIHASILKAN PADA HAMSTER CAMPBELL 

(Phodopus campbelli) 

Ramadani Chandra Pratama., Sri Minarti dan Moch. Junus 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Joyo Hamster 
milik Prima Luhur Pribadi di Joyo Grand Blok N165 Malang 
pada bulan Oktober hingga Desember 2011. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji  
pengaruh yang dihasilkan dari rasio pejantan dan betina 
terhadap jumlah anak dan bobot lahir yang dihasilkan pada 
hamster campbell. Manfaat dari penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan rasio 
pejantan dan betina yang tepat pada saat mengawinkan 
hamster agar memperoleh jumlah anak dan bobot lahir yang 
baik. 

Materi penelitian menggunakan hamster campbell 
pejantan sebanyak 15 ekor dan betina 30 ekor paritas ke-2 
dengan umur 4-5 bulan. Metode yang digunakan adalah 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap. 
Perlakuan yang dicobakan yaitu: 1) P1 menggunakan rasio 
pejantan dan betina 1:1, 2) P2 menggunakan rasio pejantan 
dan betina 1:2, dan 3) P3 menggunakan rasio pejantan dan 
betina 1:3. Masing-masing perlakuan di ulang sebanyak 5 kali. 
Data yang diperoleh dari dilakukan uji normalitas, uji 
homogenitas dan  uji additivitas yang selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan sidik ragam. Uji BNT dilakukan apabila 
terdapat pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pejantan dan 
betina tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 
terhadap konsumsi pakan, jumlah anak per kelahiran, dan 
bobot lahir. Rataan jumlah konsumsi pakan induk pada 
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perlakuan P1, P2, dan P3 secara berurutan adalah sebesar 
3,78±0,02 g/ekor/hari, 3,74±0,03 g/ekor/hari, dan 3,75±0,04 
g/ekor/hari. Rataan jumlah anak per kelahiran pada perlakuan 
P1, P2, dan P3 secara berurutan sebesar 6,40±1,82 ekor, 
6,80±1,48 ekor, dan 6,00±1,00 ekor. Rataan bobot lahir pada 
perlakuan P1, P2, dan P3 secara berurutan adalah sebesar 
1,67±0,22 g, 1,72±0,19 g, dan 1,64±0,08 g. 

Kesimpulan yang didapat  yaitu hamster campbell 
dengan rasio pejantan dan betina 1:1, 1:2, dan 1:3 tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap potensi anak yang 
dihasilkan. Disarankan agar adanya penelitian lebih lanjut 
dengan memperbesar rasio pejantan dan betina pada hamster 
campbell. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Hamster campbell merupakan salah satu hewan 

mamalia dan termasuk dalam jenis hewan pengerat. Hamster 
campbell merupakan salah satu jenis hamster yang paling 
banyak diminati oleh masyarakat untuk dibudidayakan karena 
popularitas hamster campbell masih tinggi dikalangan 
penggemar hamster, selain itu hamster campbell juga memiliki 
keindahan dan keunikan yang dapat menarik minat masyarakat 
untuk memeliharanya.  

Hamster campbell memiliki keunggulan dewasa 
kelamin lebih cepat apabila dibandingkan dengan jenis 
hamster lainnya. Tingkat keberhasilan produktifitas hamster 
tidak hanya dipengaruhi oleh pakan saja, pengaturan 
perkawinan yang tepat juga akan mempengaruhi produktifitas 
pada hamster. Hamster campbell mampu berkembang biak 
dengan cepat dengan menghasilkan anak dua sampai sepuluh 
ekor per kelahiran, selain itu juga mempunyai lama 
kebuntingan selama kurang lebih 20 hari. Hamster pejantan 
dapat melakukan spermatogenesis selama hidupnya, 
sedangkan hamster betina akan mengalami masa subur setiap 
3-4 hari sekali (Anonimous, 2011a). Produktifitas pada ternak 
hamster dapat dilihat dari jumlah anak dan bobot lahir yang 
dihasilkan dari seekor induk. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada ternak 
hamster yaitu dengan mengatur rasio pejantan dan betina pada 
saat dikawinkan. 

Perbandingan pejantan dan betina pada perkawinan 
hamster selain berpengaruh terhadap tingkat produktivitas, 
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juga akan berpengaruh terhadap tingkah laku hamster pada 
saat dikawinkan dengan pasangan yang berbeda, pada saat 
mengawinkan hamster, betina yang sudah siap dikawinkan 
dapat dimasukkan kedalam kandang pejantan atau mengambil 
pejantan dan betina dari kandangya masing-masing dan 
menempatkannya pada kandang yang lain atau kandang yang 
netral. Hal tersebut dilakukan karena hamster betina 
cenderung menyerang pejantan apabila pejantan diletakkan 
kedalam kandang betina (Anonimous, 2011b). 

1.2. Rumusan Masalah 
Perbandingan pejantan dan betina dapat berpengaruh 

terhadap tingkah laku hamster pada saat dikawinkan, dan 
untuk membuktikan hal tersebut maka perlu dilakukan 
penelitian terhadap pengaruh rasio pejantan dan betina pada 
perkawinan hamster dengan perbandingan 1:1, 1:2, dan 1:3 
untuk mengetahui jumlah anak dan bobot lahir yang dihasilkan 
pada hamster campbell (Phodopus campbelli). 

1.3. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mengkaji:  
1. Pengaruh rasio pejantan dan betina terhadap jumlah 

anak yang dihasilkan pada hamster campbell 
2. Pengaruh rasio pejantan dan betina terhadap bobot 

lahir anak yang dihasilkan pada hamster Campbell 

1.4. Manfaat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk:  
1. Menentukan rasio pejantan dan betina pada saat 

mengawinkan hamster agar memperoleh jumlah 
anak yang baik 
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2. Menentukan rasio pejantan dan betina pada saat 
mengawinkan hamster agar memperoleh bobot 
lahir anak yang baik 

1.5. Kerangka Pikir 
Di kalangan masyarakat yang memiliki usaha budidaya 

hamster, perkawinan pada hamster tidak hanya dilakukan 
dengan cara mengawinkan satu ekor pejantan dengan satu ekor 
betina saja, melainkan pada saat ini sudah ada yang 
mengawinkan satu ekor pejantan dengan dua betina atau tiga 
betina. Hal tersebut dilakukan karena hamster pejantan dapat 
melakukan pembuahan selama hidupnya, sedangkan hamster 
betina akan mengalami masa subur setiap 3-4 hari sekali 
(Anonimous, 2011c). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arrau, 
Cury, dan Madrid (1986) perbandingan pejantan dan betina 
yang paling baik yaitu 1:1. Dewsbury, Lanier, dan Oglesby 
(1979) menambahkan bahwa total ejakulasi dari hamster pada 
saat mengawinkan hamster betina dengan hamster pejantan 
dengan perbandingan 1:1 lebih tinggi daripada 1:2, namun 
untuk jumlah litter size yang dihasilkan lebih tinggi 1:2 
daripada 1:1. Sembiring (2008) menyatakan bahwa semakin 
banyak jumlah anak yang lahir, kemungkinan semakin rendah 
bobot lahirnya dan mortilitasnya semakin tinggi dan pejantan 
yang sering dikawinkan dapat menyebabkan kegagalan 
bunting. Breckon dan Cawood (1985) menyatakan bahwa 
produksi semen hamster yaitu 179,2 x 10-3 / minggu. 
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1.6. Hipotesis 
Rasio pejantan dan betina berpengaruh terhadap jumlah 

anak dan bobot lahir yang dihasilkan pada hamster campbell 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Hamster Campbell 
Hamster campbell pertama kali ditemukan oleh 

Thomas Campbell pada tahun 1905 yang kemudian dipelihara 
di Institut Gamalyea, Moskow. Tahun 1963-1964, hamster ini 
diimpor ke Inggris dan diternakkan disana. Hamster campbell 
sebagai binatang pemeliharaan mulai menanjak diawal tahun 
1980 an. Hamster campbell merupakan jenis hamster mini 
yang paling kaya akan warna. Warna hamster campbell yang 
normal adalah cokelat keabu-abuan dengan garis tipis 
berwarna abu-abu tua disepanjang punggung, di sisi kiri dan 
kanan tubuhnya terlihat bulu yang berwarna krem, mata 
berwarna hitam, serta telinga berwarna abu-abu tua 
(Handayani, 2009).  

Menurut Tripurantoko (2010) taksonomi hamster yaitu: 
• Kerajaan : Animalia (hewan) 
• Filum : Chordata (bertulang belakang)  
• Kelas : Mamalia (menyusui) 
• Sub kelas : Eutheria 
• Super ordo : Euarchontoglires 
• Ordo : Rodentia (pengerat) 
• Sub ordo : Myomorpha 
• Super famili : Muroidea 
• Famili : Cricetidae 
• Sub famili : Cricetinae 
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2.2.    Reproduksi Hamster Jantan 
2.2.1. Alat Kelamin Primer Hamster Jantan 

Testis adalah organ reproduksi primer pada hamster 
jantan. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi 
menghasilkan spermatozoa dan hormon kelamin jantan 
(androgens) (Nuryadi, 2000). Hardjopranjoto (1995), 
mengatakan bahwa pada sebagian hewan mamalia, testis ada 
sepasang dan berada di dalam rongga skrotum. Fungsi skrotum 
adalah membantu memelihara suhu yang rendah dari testis 
yaitu 7o F di bawah suhu tubuh dengan cara mengadakan 
pengkerutan dan pengendoran dari dinding skrotum tersebut.  

2.2.2. Tingkah Laku Hamster Jantan 
Pernyataan Becker dkk (1992) yang dikutip dari 

Sihombing (2010) bahwa tingkah laku reproduksi pada jantan 
ada dua, yaitu tingkah laku sebelum kopulasi dan tingkah laku 
pada saat kopulasi. Tingkah laku seksual lain adalah mencium 
daerah genital betina, menggigit dan mengeluarkan suara khas 
untuk aktifitas reproduksi, selain itu tingkah laku seksual pada 
hewan jantan lebih mengarah pada tingkah laku kawin yaitu 
keinginan untuk mencari pasangan dan kemampuan untuk 
kawin (kopulasi). Interaksi kelakuan kelamin jantan yang 
menghasilkan kopulasi dibagi menjadi empat fase utama yaitu 
pencarian pasangan seksual, penentuan keadaan fisiologis 
pasangan seksual, rangkaian interaksi kelakuan kelamin yang 
menghasilkan penyesuaian bentuk perkawinan oleh hewan 
betina dan reaksi menaiki betina kemudian kopulasi. Peranan 
hewan betina saat estrus sangat penting terhadap hewan jantan 
yang sedang mencari pasangan seksual. Hewan betina pada 
saat estrus mengeluarkan tanda-tanda yang menarik perhatian 
pejantan. 
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Hamster pejantan yang siap untuk mengawini hamster 
betina akan menjilat dan kadang terlihat mendorong betina 
untuk mendapatkan posisi terbaik. Hamster jantan juga akan 
menjilati dirinya sendiri maupun menjilati hamster betina 
(Handayani, 2009). Hamster campbell jantan akan membuahi 
betina beberapa kali sebelum betina tersebut hamil, meskipun 
ada juga yang hanya sekali (Anonimous, 2009). Hamster 
jantan yang birahi akan sangat jarang  menyerang betina yang 
akan dikawinkan. Hamster jantan akan selalu mengikuti di 
belakang betina, sambil sesekali mengendus mulut dan bagian 
kepala betina. Hal ini memperlihatkan bahwa hamster jantan 
dapat menerima betina tersebut.  Hal lain yang dapat dilihat, 
yaitu apabila hamster jantan terlihat berada di belakang tubuh 
betina untuk beberapa saat dan berlangsung berulang-ulang, 
umumnya tidak lama lagi akan terjadi proses kopulasi 
(Anonimous, 2011b). 

2.2.3. Kemampuan Kawin Hamster Jantan 
Pernyataan dari Hardjopranjoto (1995) yang dikutip dari 

Limbong (2008) mengatakan bahwa pemakaian pejantan yang 
berlebihan untuk mengawini betina akan menyebabkan 
penurunan kemampuan pejantan dan libido pejantan 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, faktor 
umur dan faktor lingkungan. Hamster jantan tetap dapat 
melakukan pembuahan selama hidupnya, pernyataan ini 
didukung oleh Breckon (1985) bahwa produksi semen hamster 
sebesar 179,2 x 10-3 / minggu. Smith dan Soesanto (1988), 
menyatakan bahwa hamster pejantan dapat dikawinkan dengan 
hamster betina sebanyak satu hingga lima ekor.  
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2.3.    Reproduksi Hewan Betina 
2.3.1. Alat Kelamin Primer Hamster Betina 

Ovarium merupakan organ reproduksi primer dari 
hamster betina. Ovarium disebut sebagai organ reproduksi 
primer karena organ ini menghasilkan sel kelamin betina 
(ova/ovum) dan juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang 
menghasilkan hormon-hormon kelamin betina, seperti 
estrogens dan progestins (Nuryadi, 2000). 

2.3.2 Tingkah Laku Hamster Betina 
Pernyataan Hafez (1969) membagi sembilan bentuk 

dasar tingkah laku hewan, salah satunya adalah tingkah laku 
kelamin (sexual behavior). Tingkah laku kelamin betina 
tergantung pada keseimbangan sirkulasi endokrin yang 
dikontrol oleh sekresi hormon dari ovarium, terutama 
estrogen. 

Hamster betina yang siap untuk dikawini akan berdiri 
diam tidak bergerak dengan mengangkat ekornya ke atas dan 
mata setengah tertutup apabila digaruk pada punggunggnya, 
selain itu hamster betina juga akan mengeluarkan bau yang 
khas dan menyengat di sekitar alat kelaminnya (Handayani, 
2009). Hamster betina cenderung menyerang hamster pejantan 
yang masuk kedalam kandangnya, sehingga dalam 
mengawinkan hamster sebaiknya hamster betina yang 
diletakkan ke dalam kandang hamster pejantan atau 
meletakkan di kandang yang netral, selain itu hamster betina 
juga akan lebih agresif apabila telah memasuki masa 
kehamilan. 
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2.3.3 Kemampuan Kawin Hamster Betina 
Hamster betina tidak dapat melakukan pembuahan 

selama hidupnya dan hamster betina mengalami estrus kira-
kira setiap 3-4 hari sekali dan hamster betina memiliki lama 
estrus sekitar 4-24 jam (Smith dan Soesanto, 1988). 
Handayani (2009) menambahkan bahwa hamster betina dapat 
dikawinkan setelah umur 4 bulan, seperti halnya pada hewan 
mencit karena termasuk hewan polioestrus, siklusnya 
berlangsung setiap 4-5 hari sekali, dengan lamanya birahi 
antara 9-20 jam Anonimous, (2011d). 

2.4 Pubertas 
 Pubertas dapat didefinisikan sebagai umur atau waktu 
di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan 
perkembangbiakan dapat terjadi. Pubertas tidak menandakan 
kapasitas reproduksi yang normal dan sempurna dan masih 
akan tercapai kemudian. Pubertas pada hewan jantan ditandai 
oleh kesanggupan berkopulasi dan menghasilkan spermatozoa, 
sedangkan pada hewan betina pubertas dicerminkan oleh 
terjadinya estrus dan ovulasi. Pubertas atau dewasa kelamin 
terjadi sebelum dewasa tubuh tercapai, sehingga hewan betina 
muda tersebut harus menyediakan makanan untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya maupun untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tubuh anaknya, jadi seekor 
hewan betina muda yang baru dewasa kelamin membutuhkan 
lebih banyak makanan dan akan menderita lebih banyak stress 
apabila dikawinkan pada umur tersebut dibandingkan dengan 
hewan betina yang sudah dewasa tubuh. Pertumbuhan dan 
perkembangan organ-organ kelamin betina sewaktu pubertas 
dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin dan hormon-
hormon gonadal. Pelepasan FSH kedalam aliran darah 
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menjelang pubertas menyebabkan pertumbuhan folikel-folikel 
pada ovarium. Sewaktu folikel-folikel tersebut bertumbuh dan 
menjadi matang, berat ovarium meninggi dan estrogen 
disekresikan dari ovarium untuk dilepaskan ke dalam aliran 
darah. Estrogen menyebabkan pertumbuhan dan 
perkembangan saluran kelamin betina  (Toelihere, 1979). 

Proses pembentukan gamet dalam tubuh, diketahui 
bahwa pejantan lebih dahulu menghasilkan gamet 
(spermatozoa) daripada hewan betina, meskipun hewan betina 
telah lama mempersiapkan pembentukan tersebut. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan ditemukannya ribuan calon telur 
(oogonia) pada ovarium pada waktu anak betina lahir, 
sebaliknya pada pejantan pada waktu lahir belum didapatkan 
spermatosit, tetapi pada waktu mempersiapkan pubertas, 
hewan jantan lebih cepat menghasilkan spermatozoa yang 
dapat membuahi, sedangkan hewan betina sel telur yang 
dihasilkan pada saat pubertas tercapai belum dapat dibuahi 
bahkan banyak yang gagal menjadi telur yang baik untuk 
pembuahan (Partodihardjo, 1992). 

Usia pubertas pada hamster tergantung dari jenis 
hamster tersebut. Usia puber hamster syrian 3-6 minggu. Jenis 
campbell masuk usia puber 1-1,5. Jenis White winter & hybrid 
masuk usia puber diumur 2-2,5, sedangkan Roborovskii puber 
saat umur 4-6 bulan (Anonimous, 2011b). 

2.5 Sex Rasio Perkawinan 
 Perkawinan adalah suatu proses untuk memasukkan 

alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. perkawinan 
bertujuan untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan 
penampilan genetik yang diinginkan. Perkawinan yang baik 
dilakukan pada saat ternak mengalami birahi agar tingkat 
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keberhasilannya lebih tinggi (Syarief dan Sumoprastowo, 
1985). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewsbury dkk 
(1979) pada perkawinan hamster dengan rasio 1:1 
menghasilkan anak yang lahir dan hidup sebesar 61%, anak 
yang lahir namun mati sebesar 11%, induk tidak bunting 
menghasilkan 17% dan induk yang bunting tetapi tidak 
mengalami kelahiran sebesar 11%. Pada perkawinan hamster 
dengan rasio 1:2 menghasilkan anak yang lahir dan hidup 
sebesar 67%, anak yang lahir namun mati sebesar 17%, induk 
tidak bunting menghasilkan 6% dan induk yang bunting tetapi 
tidak mengalami kelahiran sebesar 11%. Rasio hamster 
pejantan dan betina 1:1 pada saat perkawinan menghasilkan 
total ejakulasi lebih baik dibandingkan dengan rasio 1:2, 
namun untuk jumlah litter size yang dihasilkan dengan rasio 
1:2 lebih baik apabila dibandingkan dengan rasio 1:1. 

Pejantan dalam proses perkawinan dapat 
memancarkan jutaan spermatozoa. Rendahnya kualitas pakan 
pada pejantan mengakibatkan turunnya konsentrasi 
spermatozoa dalam semen. Suhu yang tinggi juga bias 
menyebabkan kualitas semen menurun. Frekuensi ejakulasi 
terlalu sering akan menyebabkan menurunnya libido, volume 
dan konsentrasi spermatozoa. Pemakaian pejantan yang 
berlebihan untuk mengawini betina dapat mengakibatkan 
penurunan kemampuan pejantan, karena libido pejantan 
dipengaruhi oleh beberapa factor, seperti genetik, umur dan 
faktor lingkungan (Limbong, 2008). 

2.6 Kebuntingan 
Kebuntingan berarti keadaan fetus sedang berkembang 

didalam uterus hewan betina, pada interval waktu tertentu 
yang disebut periode kebuntingan, mulai saat pembuahan atau 
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penetrasi spermatozoa dengan ovum, sampai lahirnya anak. 
(Frandson, 1992). Periode kebuntingan pada umumnya 
dihitung mulai dari perkawinan yang terakhir sampai 
terjadinya kelahiran anak secara normal. Lamanya periode 
kebuntingan untuk tiap spesies berbeda, salah satunya 
disebabkan oleh faktor genetik, jika ada perbedaan panjang 
antara suatu kebuntingan individu dalam satu spesies, maka 
perbedaan itu hanya sedikit dan faktor-faktor penyebabnya 
belum diketahui (Partodihardjo, 1992). 

Saat bunting, umumnya hamster betina akan menolak 
hamster jantan bahkan sering terlihat galak dan agresif, selama 
10 hari pertama, perut hamster betina akan mulai membesar 
dan puting susu mulai muncul keluar. Puting susu yang 
tampak jelas menjadi indikasi yang jelas mengenai seekor 
hamster bunting. Hal ini perlu menjadi perhatian karena 
kejadian yang sering terjadi hamster bunting tanpa 
sepengetahuan pemilikny dan tiba-tiba beranak (Handayani, 
2009). 

Masa kebuntingan hamster campbell selama 18-21 
hari. Sehari sesudah pembuahan oleh hamster jantan, sel telur 
hamster betina akan memasuki tahap kematangan dan empat 
hari sesudahnya akan berkembang menjadi embrio. Hari 
berikutnya, embrio akan menempel di dinding uterus dan 
berkembang menjadi fetus. Kebuntingan hamster seringkali 
tidak terlihat jelas secara fisik, tetapi tampak dari perilakunya 
yang galak terhadap jantan atau hamster lain yang berada di 
sekitarnya (Anonimous, 2011b). Ciri-ciri hamster yang sedang 
bunting dapat dilihat dengan cara sebagai berikut: perut yang 
membuncit, badan hamster berbentuk seperti buah pear, besar 
dibagian pinggang kebawah, puting susu mulai terlihat. 
Tingkah lakunya (beberapa) agresif, apabila mendekati masa 
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melahirkan. Makan dan minum lebih banyak dari biasanya 
Menurut Anonimous (2010c).  

Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hamster 
sudah melahirkan anaknya antara lain yaitu tidak menyentuh 
bayinya karena sang induk akan melahap bayi-bayinya, 
menutup kandang dengan kertas Koran, memindahkan bayi 
ketika sudah mencapai umur 3 minggu (sudah bisa makan 
sendiri,makannya kuat, sudah berbulu), tidak memberi susu 
bayi ke bayi-bayi hamster sebagai asupan karena akan 
menyebabkan hamster mengalami mencret, memberikan 
makanan yang banyak mengandung air selama ibu bayi 
menyusui anak-anaknya dan menggunakan sendok jika ingin 
memindah bayi-bayi hamster tersebut.  

2.7 Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size) 
Litter size adalah banyaknya atau jumlah anak per 

kelahiran dari seekor induk. Jumlah anak per kelahiran pada 
hamster campbell pada umumnya sebesar empat sampai 
sepuluh anak (Tripurantoko, 2010). Hamster campbell 
memiliki sifat politokous, yaitu kemampuan melahirkan 
banyak anak dalam satu kali kelahiran. Hal ini seperti halnya 
pada ternak kelinci, seekor induk kelinci dapat melahirkan 
anak empat sampai duabelas ekor dengan rata-rata enam ekor 
anak per kelahiran. Jumlah anak yang dilahirkan oleh induk 
bervariasi jumlahnya, tergantung dari jenis, kemampuan 
pejantan dan waktu penyapihan anak. Jumlah anak yang lahir 
dipengaruhi oleh umur induk, bangsa, keadaan badan induk 
dan juga pejantan yang dipakai (Limbong, 2008). 

Peningkatkan jumlah anak pada spesies politokous bisa 
mengurangi tingkat pertumbuhan prenatal disebabkan oleh 
variasi dari fungsi plasenta dan durasi kebuntingan (Hafez dan 
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Dyer 1969), sedangkan pada tikus jumlah anak yang 
dilahirkan tidak dipengaruhi oleh suhu, tetapi dipengaruhi 
nyata oleh kualitas pakan yang banyak mengandung protein 
hewani, ada pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
besarnya jumlah anak per kelahiran adalah kematian fetus 
maupun kehilangan sel telur yang telah dibuahi, kemampuan 
uterus untuk menampung fetus, genetik, pengaruh silang 
dalam, dan jumlah sel telur yang dihasilkan dan tingkat awal 
pertumbuhan embrio (Adnan, 2007). 

Banyaknya jumlah anak per kelahiran dipengaruhi oleh 
bangsa ternak, umur induk, musim kelahiran, makanan, silang 
dalam dan kondisi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan 
sangat mempengaruhi jumlah kelahiran antara lain kualitas 
dan kuantitas pakan yang diberikan pada induk, jumlah sel 
telur yang dihasilkan serta tingkat kematian embrio yang 
sangat berpengaruh terhadap jumlah anak per kelahiran 
(Kadarwati, 2006).  

Daya tampung uterus adalah kemampuan untuk 
menerima embrio atau fetus dalam satu periode kebuntingan. 
Jumlah embrio atau fetus yang dapat ditampung dalam uterus 
dari satu spesies ternak sudah ditentukan secara genetis. 
Ternak sapi, kerbau dan kuda rata-rata hanya mampu 
menerima satu embrio atau fetus dalam uterusnya, sebaliknya 
pada anjing, kucing dan babi dalam satu masa kebuntingan 
mampu menerima banyak embrio atau fetus dalam rongga 
uterusnya.  Jumlah fetus yang semakin bertambah, makin 
bertambah pula plasentanya dan makin bertambah ruangan 
didalam uterus yang dibutuhkan, serta semakin bertambah 
kebutuhan darah untuk fetusnya, namun demikian kemampuan 
rongga uterus untuk menampung embrio atau uterus secara 
alamiah adalah terbatas. Embrio yang semakin bertambah 



15 

 

didalam uterus dapat mengurangi penyediaan darah  pada tiap 
embrio atau fetus. Kematian embrio akan bertambah dengan 
bertambahnya jumlah telur yang diovulasikan dan dibuahi 
(Hardjopranoto, 1995). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
kematian awal embrio antara lain yaitu perkembangan uterus 
induk yang kurang baik atau uterus induk yang lemah (Yusuf, 
1984). Menurut Wijayanti (1995) faktor luar tubuh yang 
sifatnya memberi beban yang sangat berat dan bersifat stres 
pada induk yang sedang bunting dapat menyebabkan abortus. 
Kematian dini pada embrio mencit dapat diketahui dengan 
adanya embrio yang teresorpsi yang ditandai dengan adanya 
korpus luteum yang berwarna merah kehitaman. 

Soehartodjo (1995) menyatakan bahwa semakin tua 
kebuntingan, maka semakin jarang terjadi kematian embrio 
atau fetus. Kematian embrio dini pada induk ternak sering 
terjadi karena perkawinan inbreeding, sehingga sifat jelek 
yang dimiliki oleh pejantan maupun induk akan lebih sering 
muncul pada turunannya. Faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kematian embrio dini pada berbagai spesies hewan 
antara lain faktor genetik, laktasi, infeksi, kekebalan, 
lingkungan, ketidakseimbangan hormonal, pakan, umur induk, 
dan jumlah embrio atau fetus dalam uterus. Kematian embrio 
dini karena faktor genetik memegang peranan cukup besar 
yaitu sekitar 33% dari seluruh kasus kematian embrio dini. 

2.8 Bobot Lahir 
Bobot lahir adalah berat badan anak yang dilahirkan. 

Bobot lahir penting karena sangat berkorelasi dengan 
pertumbuhan dengan demikian bobot lahir merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi produktifitas. Keragaman dalam 
bobot lahir termasuk didalamnya jumlah anak dari tiap induk 
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disebabkan oleh faktor genetik, strain atau spesies dan 
lingkungan. Pada saat kelahiran bobot lahir dipengaruhi oleh 
ransum pada waktu induk bunting tua. Pada umumnya induk 
muda melahirkan anak yang lebih ringan daripada induk yang 
lebih tua. Bobot lahir dari anak juga dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu  jumlah anak yang lahir mempengaruhi 
berat anak, pengaruh jenis kelamin (umumnya jenis kelamin 
jantan lebih berat daripada betina), breed, induk dan pejantan, 
makanan dan umur induk (Sembiring, 2008). 

Bayi hamster berukuran kecil dengan berat sekitar 3 g 
per ekor (Anonimous, 2009). Jumlah anak akan 
mempengaruhi bobot lahir karena induk hamster memiliki 
kemampuan untuk mengkonsumsi pakan berbeda, sehingga 
anak yang dilahirkan akan memiliki bobot lahir yang berbeda, 
semakin tinggi jumlah anak yang dilahirkan, maka bobot lahir 
anak semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah jumlah 
anak yang dilahirkan maka akan semakin tinggi bobot lahirnya 
(Whysnu, 2009). Menurut Hafez dan Dyer (1969) bobot lahir 
tikus di pengaruhi oleh pertumbuhan fetus sebelum lahir atau 
pertumbuhan selama kebuntingan. Variasi bobot lahir 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu genotif, lingkungan, 
kesamaan induk, nutrisi induk dan umur induk. Peningkatan 
jumlah anak per kelahiran mengurangi rataan pertumbuhan 
individu sebelum lahir karena persaingan antar fetus untuk 
mendapatkan nutrisi dan tempat, sehingga akan berakibat pada 
penurunan bobot lahir. 

Pengaruh induk terhadap pertumbuhan anak pada 
mencit dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum 
lahir (prenatal) dan tahap setelah lahir (post natal). 
Perkembangan prenatal dipengaruhi oleh berbagai faktor 
termasuk ukuran, paritas, dan nutrisi induk, lama kebuntingan, 
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perkembangan embrio, ukuran plasenta dan suhu udara luar 
(Toelihere, 1992). Pertumbuhan fetus sangat tergantung pada 
kondisi induknya. Spesies yang dapat menghasilkan banyak 
anak atau politokous, kenaikan jumlah fetus yang dikandung 
akan menurunkan pertumbuhan prenatal individu yang 
disebabkan oleh adanya persaingan fetus dalam uterus. 
Pengaruh tersebut bisa bersifat lokal yaitu pengaruh fetus 
dalam cornua utery yang sama atau dapat pula bersifat umum 
yaitu pengaruh antar fetus dalam tanduk uterus yang berlainan 
(Hafez, 1969).  

Pertumbuhan prenatal ditentukan oleh lingkungan 
uterus dan plasenta tempat embrio dan fetus dipelihara atau 
dibesarkan sebelum dilahirkan. Pertumbuhan pada fase embrio 
sangat dipengaruhi oleh kesiapan endometrium uterus untuk 
menyediakan makanan dan senyawa kimia lain yang 
selanjutnya akan memandu perkembangan embrio. 
Pertumbuhan dan perkembangan kelenjar uterus berada di 
bawah pengaturan hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan 
oleh ovarium selama siklus birahi dan oleh korpus luteum 
serta uterus itu sendiri selama fase luteal siklus birahi. 
Konsentrasi progesteron dan estradiol selama kebuntingan 
berkorelasi positif dengan peningkatan berat uterus, bobot 
fetus dalam kandungan, dan bobot lahir anak (Adriani, Adi, 
Toha, Wasmen, I Ketut, 2007). 

Setyawan (1982) menyatakan bahwa ukuran plasenta 
juga turut mempengaruhi bobot lahir pada fase pertumbuhan 
prenatal. Plasenta berfungsi untuk menyalurkan zat makanan-
zat makanan yang dibutuhkan fetus dari induknya, banyak 
anggapan bahwa dengan kecilnya ukuran plasenta dapat 
menghambat pertumbuhan sebelum lahir, tetapi kecilnya fetus 
tersebut diduga disebabkan oleh rendahnya daya pewarisan 
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pertumbuhan potensial atau pakan dari induk melalui plasenta 
yang kecil. Plasenta merupakan alat pernafasan, sumber 
makanan serta alat pengeluaran fetus. Plasenta tidak hanya 
berfungsi untuk melindungi fetus dari pengaruh lingkungan 
maupun pengaruh makanan, akan tetapi juga merupakan 
tempat untuk penyimpanan, penyusunan serta pemindahan 
pakan yang diperlukan fetus dari induknya. Menurut Toelihere 
(1981) selama pertumbuhan prenatal, salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhinya adalah ukuran plasenta, maka 
dimungkinkan bahwa plasenta jantan lebih besar jika 
dibandingkan dengan betina, dengan demikian, jika plasenta 
jantan lebih besar maka kesempatan fetus jantan untuk 
memperoleh zat pakan cukup banyak jika dibandingkan 
dengan yang betina, sehingga memungkinkan pertumbuhan 
prenatal jantan lebih besar yang pada akhirnya akan lahir 
dengan bobot badan yang lebih berat daripada betina. 

2.9 Mortalitas 
Jumlah anak yang dilahirkan memiliki pengaruh 

terhadap tingkat mortalitas. Semakin tinggi jumlah anak maka 
akan semakin tinggi tingkat mortalitas dan semakin rendah 
jumlah anak maka akan semakin rendah pula tingkat 
mortalitasnya. Hal ini disebabkan oleh hamster yang memiliki 
litter size tinggi maka kandang akan lebih cepat kotor sehingga 
mempengaruhi palatabilitas pakan. Faktor yang 
mempengaruhi tingkat mortalitas seperti jumlah anak yang 
dilahirkan dan kesehatan anak. Fakor lain yang mempengaruhi 
tingkat mortalitas pada hamster yaitu pada hamster yang 
memiliki anak berukuran terlalu kecil dengan jumlah kelahiran 
yang tinggi, maka anak hamster ini akan mati karena terlalu 
lemah untuk menyusu pada induknya. Anak yang lemah akan 
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habis dimakan oleh induknya, tindakan induk memakan 
anaknya sendiri yang kondisinya lemah bukan kanibalisme, 
tetapi dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kondisi 
lingkungan atau sarangnya (Whysnu, 2009). 

Menurut Sembiring (2008) bahwa tingkat mortalitas 
umumnya dipengaruhi oleh jumlah anak yang dilahirkan dan 
semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan, maka cenderung 
mortilitas anak selama menyusui lebih tinggi dibandingkan 
jumlah anak yang dilahirkan sedikit karena pada kondisi 
jumlah anak yang lebih banyak maka tingkat persaingan anak 
untuk memperoleh air susu induk lebih tinggi dibandingkan 
jumlah anak yang dilahirkan lebih sedikit. Induk yang 
melahirkan banyak anak dan semuanya hidup, apalagi anak 
tersebut hidup sampai umur disapih, maka induk tersebut 
sebaiknya dipertahankan hidup sebagai penghasil bibit untuk 
generasi yang akan datang. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Peternakan “Joyo Hamster” 

milik Prima Luhur Pribadi di Joyo Grand Blok N165 Malang. 
Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Oktober hingga bulan 
Desember 2011. 

3.2 Materi Penelitian 
Bahan: 

• Hamster campbell pejantan sebanyak 15 
ekor paritas ke 2 dengan umur 4-5 bulan 

• Hamster campbell betina sebanyak 30 ekor 
paritas ke 2 dengan umur 4-5 bulan 

• Pakan hamster berupa : 
− Susu pap, milet putih dan milet 

merah produksi dari PT. Japfa 
Comfeed Indonesia 

− PK2 produksi dari PT. Charoen 
Pokphand Indonesia 

• Air minum yang berasal dari PDAM 

Peralatan: 

• Kandang hamster yang terbuat dari kaca 
berbentuk persegi panjang dengan ukuran 
panjang 22 cm, lebar 7,6 cm, dan tinggi 23 
cm 

• Alas kandang berupa serbuk kayu 
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• Tempat minum yang berupa botol minum 
khusus untuk hamster sebanyak 45 buah 

• Sendok makan sebagai alat untuk 
mengambil anak hamster 

• Timbangan digital Q.C Passed No 2 
Elektronic Pocket Scale Model: EHA401 
Max 100 g dengan tingkat ketelitian 0,01 g 

• Alat pengukur suhu (thermometer) 

• Alat pengukur kelembaban (hygrometer) 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode percobaan dan data dianalisis menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap. Percobaan dilakukan dengan 3 
perlakuan, setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga 
terdapat 15 unit percobaan seperti pada Table 2. Adapun 
perlakuan yang dicobakan sebagai berikut: 

• Perlakuan 1 (P1) dengan menggunakan rasio 
pejantan dan betina 1:1 

• Perlakuan 2 (P2) dengan menggunakan rasio 
pejantan dan betina 1:2 

• Perlakuan 3 (P3 ) dengan menggunakan rasio 
pejantan dan betina 1:3 
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Tabel 1. Layout Data 

Perlakuan 

Ulangan 

1 2 3 4 5 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2U5 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3U5 

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan ini, kegiatan yang dilakukan 
antara lain: 

a.  Mempersiapkan bahan penelitian berupa 15 
ekor hamster campbell pejantan dan 30 ekor 
hamster campbell betina 

b.  Mempersiapkan kandang yang tebuat dari 
kaca aquarium yang berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran panjang 22 cm, lebar 
7,6 cm, dan tinggi 23 cm serta serbuk kayu 
yang digunakan sebagai alas kandang dan 
tempat minum untuk hamster 

c.  Mempersiapkan pakan yang berupa biji-
bijian, antara lain berupa milet putih, milet 
merah, kacang hijau serta konsentrat dan susu 
pap 
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d.  Mempersiapkan timbangan yang nantinya 
akan digunakan untuk menimbang bobot anak 
pada saat selesai kelahiran 

e.  Mempersipakan alat pengukur suhu dan 
kelembaban 

 
2. Tahap Pelaksanaan 

Pada pelaksanaan penelitian, kegiatan yang dilakukan 
antara lain: 

a.  Penempatan hamster dilakukan dengan 
memisah hamster betina yang satu dengan 
yang lain agar memudahkan dalam mengamati 
jumlah anak yang dihasilkan per induk 

b.  Mengawinkan hamster campbell pejantan 
dengan hamster campbell betina hingga terjadi 
kebuntingan 

c.  Deteksi kebuntingan dilakukan satu minggu 
setelah hamster selesai dikawinkan dengan 
mengamati perubahan yang terjadi pada tubuh 
induk, apabila belum terjadi kebuntingan 
maka induk akan dikawinkan kembali 

d.  Memberikan pakan pada hamster sebanyak 
dua kali dalam sehari yaitu pada pagi hari dan 
sore hari. Jumlah pakan yang diberikan 
sebanyak 5 g/ekor/hari 

e.  Memberikan air minum setiap harinya, pada 
pagi maupun sore hari 

f.  Membersihkan kandang setiap satu minggu 
sekali atau pada saat kandang sudah terlalu 
kotor 
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g.  Mengukur konsumsi pakan yang dilakukan 
dengan cara menimbang jumlah pakan yang 
diberikan dikurangi jumlah sisa pakan setiap 
satu minggu sekali 

h.  Mengukur suhu dan kelembaban ruang yang 
digunakan untuk memelihara hamster pada 
pagi hari pukul 07.00-08.00 WIB dan sore 
hari pada pukul 16.00-17.00 WIB 

i.  Menghitung jumlah anak yang dilahirkan per 
induk pada saat hamster selesai melahirkan 

j.  Menimbang bobot lahir semua anak hamster 
per induk pada saat selesai melahirkan  

3.5 Variabel Pengamatan 
Variable yang diamati pada saat pelaksanaan penelitian 

ini rinciannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengukuran konsumsi pakan induk dengan cara 
menimbang jumlah pakan yang diberikan 
dikurangi jumlah pakan sisa yang dihasilkan 

b. Jumlah anak yang dihasilkan per induk pada 
saat kelahiran baik yang hidup maupun yang 
sudah mati 

c. Bobot badan total anak hamster yang baru lahir 
baik yang hidup maupun yang sudah mati 
dengan cara menimbang semua anak hamster 
per induk yang dihasilkan 

d. Bobot badan rata-rata anak hamster yang baru 
lahir baik yang hidup maupun yang sudah mati 
dengan cara bobot total anak hamster per induk 
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yang dihasilkan dibagi dengan jumlah anak 
yang dihasilkan per induk 

3.6 Analisis Data 
Data yang diperoleh dari variabel pengamatan terlebih 

dahulu dilaukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 
additivitas yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
sidik ragam dengan model matematis dari Rancangan Acak 
Lengkap yang digunakan menurut Sumertajaya dan Ahmad 
(2006) adalah sebagai berikut: 

Y ij  = µ + τi + єij             
Keterangan: 

Y ij   : Pengamatan perlakuan ke-1, 2, 3 dan ulangan                            
ke-1, 2, 3,4,5 

µ        : Rataan Umum 
τi        : Pengaruh perlakukan ke-1, 2, 3 
Єij       : Galat perlakuan ke-1, 2, 3 dan ulangan ke-1, 2, 3,4,5 

Tabel 2. Analisis Ragam 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kwadrat 

Kwadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

F 
Tabel 

5 
% 

1 
% 

Perlakuan t-1 JK-

perlakuan 

JKperlakua

n /dbgalat 

KTperlakua

n / 
KTgalat 

  

Galat (rt-1)-(t-
1) 

JKgalat JKgalat/d
bgalat 

   

Total rt-1 JKtotal     

(Hanafiah, 2005) 
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Keterangan: 
• Bila F hitung < F Tabel (5 %) tidak ada perbedaan 

nyata  
• Bila F hitung > F Tabel (5 %) ada perbedaan nyata  
• Bila F hitung > F Tabel (1 %) ada perbedaan sangat 

nyata  
Apabila pada analisis data terdapat perbedaan nyata atau 

perbedaan sangat nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji 
beda nyata terkecil (BNT) 

3.7 Batasan Istilah 
• Rasio : Perbandingan antara jumlah pejantan 

dan betina pada saat dikawinkan 
• Potensi : Jumlah anak dan bobot lahir yang 

dihasilkan hamster campbell 
• Jumlah Anak : Jumlah anak yang dilahirkan per 

induk setelah proses kelahiran 
selesai 

• Bobot Lahir : Bobot anak pada saat setelah selesai 
dilahirkan 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Konsumsi Pakan Induk 
Konsumsi pakan yang sesuai dengan kebutuhan induk 

baik yang bunting atau menyusui sangat diperlukan untuk 
kelangsungan hidup anak-anaknya. Hasil pengamatan yang 
telah dilakukan analisis ragam terdapat pada Lampiran 8. Hasil 
dari analisi ragam terhadap konsumsi pakan per ekor hamster 
campbell menunjukkan perbandingan pejantan dan betina 
tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05)  terhadap 
konsumsi pakan per ekor pada hamster campbell. Rataan 
konsumsi pakan per ekor dari hamster campbell pada saat 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan konsumsi pakan hamster Campbell 
(g/ekor/hari) 

Perlakuan Rataan ± Standart Deviasi (g/ekor) 
P1 3,78 ± 0,02 
P2 3,74 ± 0,03 
P3 3,75 ± 0,04 

Memperhatikan dari Tabel 3 diatas dapat diketahui 
bahwa rataan konsumsi pakan per ekor yang dihasilkan dari 
hamster campbell pada perlakuan P1 sebesar 3,78±0,02 g. 
Perlakuan P2 memiliki rataan sebesar 3,74±0,03 g dan pada P3 
memiliki rataan sebesar 3,75±0,04 g. Rata-rata konsumsi 
pakan pada perlakuan P1, P2 dan P3 tersebut menunjukkan 
bahwa jumlah pakan yang dikonsumsi oleh tiap induk dari 
masing-masing perlakuan tersebut sama, hal tersebut 
disebabkan oleh jumlah anak yang terdapat pada janin masing-
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masing induk juga sama, sehingga kebutuhan pakan oleh 
masing-masing induk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 
pertumbuhan anak pada periode prenatal juga sama. Hal 
tersebut dapat dibuktikan pada Tabel 4 yang menunjukkan 
bahwa jumlah anak yang dilahirkan pada masing-masing 
induk tidak memberikan pengaruh yang nyata.  

Kebutuhan pakan hamster harus selalu tersedia, karena 
konsumsi pakan induk dapat mempengaruhi bobot lahir pada 
anak hamster. Tingkat konsumsi pakan juga akan semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya umur kebuntingan, 
karena induk yang bunting akan mengkonsumsi pakan yang 
lebih untuk memenuhi asupan makanan untuk anak hamster 
yang dikandungnya. Setyawan (1982) mengatakan bahwa 
bobot lahir dengan jumlah anak tinggi akan lebih rendah jika 
dibandingkan bobot lahir dengan jumlah anak rendah, hal 
tersebut dikarenakan adanya keterbatasan induk dalam 
menyalurkan zat makanan yang dibutuhkan oleh fetus, 
sehingga pada tingkat jumlah anak yang tinggi, fetus tidak 
dapat menerima zat makanan sebanyak jumlah makanan yang 
diterima oleh fetus pada tingkat jumlah anak yang rendah. 
Beberapa penelitian membuktikan bahwa salah satu penyebab 
utama seekor hamster memakan anak-anaknya adalah akibat 
kekurangan gizi. Hal ini merupakan sebuah insting dasar yang 
tidak dapat dihindari dan pemberian pakan yang tepat serta 
adanya tambahan gizi kemungkinan hamster betina memakan 
anak-anaknya dapat diperkecil (Handayani, 2009). 
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4.2 Jumlah Anak yang Dilahirkan (Litter Size) 
Hasil pengamatan dan hasil perhitungan analisis ragam  

terhadap jumlah anak yang dilahirkan terdapat pada Lampiran 
9. Hasil dari analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 
perlakuan perbandingan pejantan dan betina tidak memberikan 
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah anak (litter 
size) pada hamster campbell. Rataan jumlah anak yang 
dilahirkan hamster campbell selama penelitian dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan jumlah anak hamster campbell 
(ekor/induk) 

Perlakuan Rataan ± Standart Deviasi (ekor/induk) 
P1 6,40 ± 1,82 
P2 6,80 ± 1,48 
P3 6,00 ± 1,00 

Dari Tabel 4 dapat di lihat bahwa rataan jumlah anak 
hamster campbell selama penelitian pada perlakuan P1 yang 
menggunakan perbandingan pejantan dan betina 1 : 1 jumlah 
anak yang dilahirkan memiliki rataan sebesar 6,40±1,82 ekor. 
Perlakuan P2 dengan menggunakan rasio pejantan dan betina 
1:2 yaitu 6,80±1,48 ekor dan perlakuan P3 menggunakan rasio 
pejantan dan betina 1:3 yaitu 6,00±1,00 ekor. Rataan yang 
didapatkan pada perlakuan P2 paling tinggi, namun demikian 
apabila dibandingankan dengan rataan pada perlakuan P1 
maupun P3 tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hal tersebut 
disebabkan oleh tingkat kematian embrio maupun fetus pada 
perlakuan P3 saat pertumbuhan prenatal lebih tinggi dari pada 
perlakuan P1 dan perlakuan P2. Kematian embrio tersebut 
menurut Yusuf (1984) bisa diakibatkan dari perkembangan 
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uterus induk yang kurang baik atau uterus induk yang lemah. 
Perlakuan P3 memiliki rataan yang paling rendah dibanding 
dengan perlakuan P1 dan P2, selain tingkat kematian embrio 
maupun fetus tersebut, hal lain yang diduga juga bisa 
berpengaruh yaitu kemampuan induk pada perlakuan P3 
tersebut menghasilkan sel telur yang lebih sedikit dibanding 
pada perlakuan P1 dan P2. Hal tersebut juga dikatakan oleh 
Yusuf (1984) bahwa jumlah sel telur yang dihasilkan dan 
tingkat kematian awal embrio sangat erat hubungannya dengan 
jumlah anak yang dilahirkan dalam sekali kelahiran. Frekuensi 
ejakulasi pejantan juga bisa menjadi penyebab pada rendahnya 
rataan jumlah anak yang dihasilkan pada perlakuan P3. 
Tambing, Mozes, Tuty, Bambang, I Ketut, dan Polmer (2003) 
menyatakan bahwa presentase motilitas spermatozoa semakin 
menurun dengan meningkatnya frekuensi ejakulasi. Jumlah 
anak yang dihasilkan pada penelitian ini sesuai dengan 
penyataan Tripurantoko (2010) bahwa jumlah anak per 
kelahiran pada hamster campbell pada umumnya sebesar 4-10 
anak.  

Pribadi (2011) menjelaskan bahwa jumlah anak per 
kelahiran dapat dipengaruhi oleh induk misalnya umur induk, 
kesehatan induk, jumlah sel telur yang dihasilkan setiap 
ovulasi, fertilisasi dan kondisi selama kebuntingan. Kadarwati 
(2006) menambahkan bahwa jumlah anak yang dihasilkan 
juga dipengaruhi oleh kemampuan uterus untuk menampung 
fetus serta jumlah sel telur yang hilang juga mempengaruhi 
jumlah anak yang dihasilkan, selain itu faktor lain yang dapat 
mempengaruhi jumlah anak yang dihasilkan yaitu kualitas dan 
kuantitas pakan yang diberikan pada induk. Pakan yang 
diberikan pada induk hamster selama penelitian berupa 
campuran dari kacang hijau, milet merah dan milet putih serta 
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susu pap yang pemberian pakan dilakukan sebanyak dua kali 
dalam sehari untuk menjaga dan memenuhi nutrisi yang 
dibutuhkan  dari hamster sebelum maupun selama kehamilan 
berlangsung. 

Tripurantoko (2010) menyatakan bahwa jumlah anak 
per kelahiran pada hamster campbell pada umumnya sebesar 
4-10 anak, seperti halnya pada tikus, yang dikatakan oleh 
Smith dan Mangkoewidjojo (1987) bahwa rataan jumlah anak 
per induk per kelahiran pada tikus berkisar antara 6-15 ekor.  
Jumlah anak yang dihasilkan pada tikus yang dilahirkan tidak 
dipengaruhi oleh suhu, tetapi dipengaruhi nyata oleh kualitas 
makanan yang banyak mengandung protein hewani (Sudono 
1987), adapula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
besarnya jumlah anak per kelahiran menurut Nalbandov 
(1976) adalah kematian fetus maupun kehilangan sel telur 
yang telah dibuahi, kemampuan uterus untuk menampung 
fetus, genetik, pengaruh silang dalam, dan jumlah sel telur 
yang dihasilkan dan tingkat awal pertumbuhan embrio 
(Adnan, 2007). 

4.3 Bobot Lahir  
Hasil pengamatan dan hasil perhitungan dari analisi 

ragam terhadap bobot lahir rata-rata anak hamster terdapat 
pada Lampiran 10. Hasil analisis ragam terhadap bobot lahir 
rata-rata anak hamster campbell menunjukkan bahwa 
perlakuan dengan perbandingan pejantan dan betina tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap bobot 
lahir rata-rata anak hamster campbell. Rataan bobot lahir rata-
rata anak hamster campbell dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan bobot lahir anak hamster campbell 
(g/ekor/induk) 

Perlakuan Rataan ± Standart Deviasi (g/ekor/induk) 
P1 1,67 ± 0,22 
P2 1,72 ± 0,19 
P3 1,64 ± 0,08 

Dari Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa rataan bobot 
lahir rata-rata anak hamster campbell pada perlakuan P1 
dengan perbandingan pejantan dan betina 1:1 memiliki rataan 
sebesar 1,67±0,22 g. Perlakuan P2 dengan perbandingan 
pejantan dan betina 1:2 memiliki rataan sebesar 1,72±0,19 g 
dan pada perlakuan P3 dengan perbandingan pejantan dan 
betina 1:3 memiliki rataan sebesar 1,64±0,08 g. Perlakuan P2 
memiliki nilai rataan yang lebih tinggi, hal tersebut diduga 
karena induk pada perlakuan P2 dapat memenuhi kebutuhan  
nutrisi atau zat makanan yang cukup untuk pertumbuhan anak 
pada masa kebuntingan, selain itu persaingan fetus pada saat 
petumbuhan prenatal dalam mendapatkan asupan makanan 
dari induk juga rendah sehingga fetus akan menerima asupan 
makanan yang cukup pula. Hafez (1969) menyatakan bahwa 
fetus tergantung sekali pada induknya, sehingga pertumbuhan 
fetus sangat tergantung pada kondisi induknya. Bobot lahir 
yang baik tentunya akan sangat diharapkan karena diduga 
akan mempengaruhi ketahanan hidup hamster hingga 
mencapai dewasa. Bobot lahir anak hamster yang dihasilkan 
sesuai dengan pernyataan Smith dan Soesanto (1988) bahwa 
anak hamster memiliki bobot lahir yang berkisar antara 1,5 – 2 
g.  

Bobot anak ditentukan oleh pertumbuhan prenatal yang 
merupakan akumulasi pertumbuhan sejak zigot berkembang 
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menjadi embrio hingga fetus sampai dilahirkan. Pertumbuhan 
prenatal ditentukan oleh lingkungan uterus dan plasenta 
tempat embrio dan fetus dipelihara atau dibesarkan sebelum 
dilahirkan. Pertumbuhan pada fase embrio sangat dipengaruhi 
oleh kesiapan endometrium uterus untuk menyediakan 
makanan dan senyawa kimia lain yang selanjutnya akan 
memandu perkembangan embrio (Adriani, Adi, Toha, 
Wasmen, I Ketut, 2007).  Sembiring (2008) menyatakan 
bahwa adapun faktor – faktor yang mempengaruhi bobot lahir 
adalah jumlah anak yang lahir, jenis atau strain, dan juga 
pakan waktu bunting. Kelahiran bobot lahir dipengaruhi oleh 
ransum pada waktu induk bunting tua. Umumnya induk muda 
melahirkan anak yang lebih ringan daripada induk yang lebih 
tua. Menurut Whysnu (2009), Jumlah anak juga akan 
mempengaruhi bobot lahir, ini dimungkinkan karena induk 
hamster memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi pakan 
berbeda sehingga anak yang dilahirkan akan memiliki bobot 
lahir yang berbeda. Semakin tinggi jumlah anak yang 
dilahirkan, maka anak akan memiliki bobot lahir yang rendah 
dan sebaliknya semakin rendah jumlah anak yang dilahirkan 
maka akan semakin tinggi bobot lahirnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka 

dapat disimpulakan sebagai berikut: 
1. Perkawinan pada hamster campbell dengan 

menggunakan rasio pejantan dan betina 1:1, 1:2, 
dan 1:3 tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap jumlah anak yang dihasilkan 

2. Perkawinan pada hamster campbell dengan 
menggunakan rasio pejantan dan betina 1:1, 1:2, 
dan 1:3 tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap bobot lahir anak yang dihasilkan 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

dapat disarankan ada penelitian lebih lanjut dengan 
memperbesar rasio pejantan dan betina pada hamster campbell 
hingga diketahui batas maksimal kemampuan hamster 
pejantan untuk menghasilkan potensi anak yang baik.  
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Lampiran 1. Data Jumlah Anak (Litter Size) Hamster 
Campbell 

Perlakuan 
Ulangan 

Induk Jumlah 
Anak 

Rataan ± Standart 
Deviasi 

P1U1 1 4 

6,40 ± 1,82 
P2U2 1 7 
P3U3 1 8 
P4U4 1 8 
P5U5 1 5 

P2U1 
1 6 

6,80 ± 1,48 

2 3 

P2U2 
1 7 
2 5 

P2U3 
1 6 
2 7 

P2U4 
1 5 
2 8 

P2U5 
1 8 
2 9 

P3U1 
1 5 

6,00 ± 1,00 

2 7 
3 5 

P3U2 
1 8 
2 4 
3 4 

P3U3 
1 7 
2 8 
3 6 

P3U4 
1 9 
2 5 
3 2 

P3U5 
1 8 
2 6 
3 3 
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Lampiran 2. Data Bobot Lahir Hamster Campbell 
Perlakuan 
Ulangan 

Induk Bobot Lahir 
Rata-Rata 
per Induk 

Rata-Rata 
Bobot 
Lahir 

Rataan ± 
Standart 
Deviasi 

P1U1 1 1,85 1,85 

1,67 ± 0,22 
P2U2 1 1,78 1,78 
P3U3 1 1,36 1,36 
P4U4 1 1,51 1,51 
P5U5 1 1,82 1,82 

P2U1 
1 1,81 

1,85 

1,72 ± 0,19 

2 1,93 

P2U2 
1 1,74 

1,76 
2 1,80 

P2U3 
1 1,84 

1,94 
2 1,75 

P2U4 
1 1,78 

1,57 
2 1,44 

P2U5 
1 1,66 

1,47 
2 1,31 

P3U1 
1 1,78 

1,75 

1,64 ± 0,08 

2 1,69 
3 1,81 

P3U2 
1 1,54 

1,69 2 1,83 
3 1,86 

P3U3 
1 1,63 

1,60 2 1,42 
3 1,79 

P3U4 
1 1,35 

1,56 2 1,79 
3 1,95 

P3U5 
1 1,41 

1,58 2 1,67 

3 1,88 



i 
 

Lampiran 3. Konsumsi Pakan Induk Hamster Campbell 

12 OKTOBER-19 OKTOBER 2011 
Perlakuan 
Ulangan 

Induk 
Pemberian 
1 Minggu 

Sisa 1 
Minggu 

Konsumsi Rata-
Rata (g/ekor/hari) 

P1U1 1 70 21.51 3.64 
P1U2 1 70 20.34 3.54 
P1U3 1 70 22.12 3.42 
P1U4 1 70 20.21 3.55 
P1U5 1 70 21.65 3.45 

P2U1 
1 70 20.5 3.53 
2 35 12.14 3.26 

P2U2 
1 70 23.12 3.34 
2 35 11.13 3.34 

P2U3 
1 70 22.25 3.41 
2 35 11.6 3.34 

P2U4 
1 70 24.1 3.27 
2 35 10.12 3.55 

P2U5 
1 70 23.5 3.25 
2 35 12.62 3.19 

P3U1 
1 70 24.21 3.27 
2 35 12.51 3.21 
3 35 9.83 3.59 

P3U2 
1 70 21.24 3.48 
2 35 11.71 3.32 
3 35 10.01 3.57 

P3U3 
1 70 23.61 3.31 
2 35 10.04 3.7 
3 35 9.05 3.7 

P3U4 
1 70 20.45 3.53 
2 35 10.32 3.52 
3 35 11.86 3.33 

P3U5 
1 70 22.14 3.41 
2 35 11.02 3.42 
3 35 11.21 3.39 



ii  
 

19 OKTOBER - 26 OKTOBER 2011 

Perlakuan 
Ulangan 

Induk 
Pemberian 
1 Minggu 

Sisa 1 
Minggu 

Konsumsi Rata-
Rata 

(g/ekor/hari) 
P1U1 1 70 19.11 3.63 
P1U2 1 70 18.17 3.7 
P1U3 1 70 19.08 3.59 
P1U4 1 70 19.14 3.63 
P1U5 1 70 18.78 3.66 

P2U1 
1 35 10.21 3.54 
2 70 21.67 3.45 

P2U2 
1 35 9.76 3.6 
2 70 20.16 3.56 

P2U3 
1 35 9.34 3.67 
2 70 21.67 3.45 

P2U4 
1 35 10.17 3.55 
2 70 23.81 3.29 

P2U5 
1 35 9.12 3.69 
2 70 20.32 3.54 

P3U1 
1 35 9.21 3.68 
2 70 19.23 3.62 
3 35 12.41 3.23 

P3U2 
1 35 10.52 3.49 
2 70 21.68 3.45 
3 35 13.11 3.12 

P3U3 
1 35 9.67 3.62 
2 70 20.81 3.51 
3 35 12.25 3.25 

P3U4 
1 35 9.23 3.68 
2 70 20.53 3.53 
3 35 11.28 3.38 

P3U5 
1 35 10.11 3.56 
2 70 21.61 3.46 
3 35 13.22 3.11 
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26 OKTOBER – 2 NOPEMBER 2011 

Perlakuan 
Ulangan 

Induk 
Pemberian 
1 Minggu 

Sisa 1 
Minggu 

Konsumsi Rata-
Rata (g/ekor/hari) 

P1U1 1 70 16.26 3.84 
P1U2 1 70 16.32 3.83 
P1U3 1 70 15.17 3.91 
P1U4 1 70 15.65 3.88 
P1U5 1 70 1.42 3.9 

P2U1 
1 35 7.83 3.88 
2 70 18.92 3.65 

P2U2 
1 35 8.16 3.83 
2 70 19.71 3.59 

P2U3 
1 35 8.28 3.82 
2 70 19.62 3.6 

P2U4 
1 35 7.12 3.98 
2 70 18.68 3.67 

P2U5 
1 35 8.41 3.79 
2 70 18.66 3.67 

P3U1 
1 35 7.71 3.89 
2 35 11.62 3.34 
3 70 22.31 3.41 

P3U2 
1 35 8.17 3.83 
2 35 10.21 3.54 
3 70 19.82 3.59 

P3U3 
1 35 8.27 3.82 
2 35 8.39 3.8 
3 70 19.79 3.58 

P3U4 
1 35 7.91 3.87 
2 35 9.76 3.6 
3 70 21.37 3.47 

P3U5 
1 35 8.26 3.82 
2 35 10.28 3.53 
3 70 21.79 3.45 
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2 NOPEMBER – 9 NOPEMBER 2011 

Perlakuan 
Ulangan 

Induk 
Pemberian 
1 Minggu 

Sisa 1 
Minggu 

Konsumsi Rata-
Rata (g/ekor/hari) 

P1U1 1 70 13.61 4.03 
P1U2 1 70 13.29 4.05 
P1U3 1 70 12.88 4.08 
P1U4 1 70 12.72 4.09 
P1U5 1 70 12.67 4.1 

P2U1 
1 35 3.87 4.45 
2 70 15.27 3.91 

P2U2 
1 35 3.73 4.68 
2 70 15.21 3.92 

P2U3 
1 35 4.14 4.41 
2 70 16.52 3.82 

P2U4 
1 35 4.56 4.35 
2 70 16.12 3.85 

P2U5 
1 35 4.79 4.32 
2 70 15.82 3.87 

P3U1 
1 35 4.12 4.41 
2 35 8.82 3.74 
3 70 17.11 3.78 

P3U2 
1 35 5.27 4.25 
2 35 7.97 3.89 
3 70 15.81 3.87 

P3U3 
1 35 4.27 4.39 
2 35 7.65 3.91 
3 70 15.76 3.86 

P3U4 
1 35 3.59 4.49 
2 35 6.87 4.02 
3 70 16.27 3.84 

P3U5 
1 35 3.72 4.47 
2 35 6.21 4.11 
3 70 16.45 3.83 
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9 NOPEMBER - 16 NOPEMBER 2011 
Perlakuan 
Ulangan 

Induk 
Pemberian 
1 Minggu 

Sisa 1 
Minggu 

Konsumsi Rata-
Rata (g/ekor/hari) 

P2U1 2 70 12.32 4.12 
P2U2 2 70 13.61 4.03 
P2U3 2 70 13.82 4.02 
P2U4 2 70 14.37 3.95 
P2U5 2 70 14.78 3.95 

P3U1 
2 35 4.22 4.4 
3 70 16.21 3.84 

P3U2 
2 35 4.12 4.41 
3 70 15.62 3.89 

P3U3 
2 35 3.74 4.47 
3 70 15.41 3.9 

P3U4 
2 35 4.52 4.35 
3 70 16.31 3.84 

P3U5 
2 35 3.81 4.46 
3 70 15.37 3.9 

 

16 NOPEMBER – 23 NOPEMBER 2011 
Perlakuan 
Ulangan 

Induk 
Pemberian 
1 Minggu 

Sisa 1 
Minggu 

Konsumsi Rata-
Rata (g/ekor/hari) 

P3U1 3 70 13.42 4.04 
P3U2 3 70 12.71 4.09 
P3U3 3 70 14.11 3.99 
P3U4 3 70 14.78 3.95 
P3U5 3 70 13.37 4.05 
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Lampiran 4. Data Suhu dan Kelembaban 

NO 
PAGI (07-08 WIB) SORE (16-17 WIB) 

SUHU 
(OC) 

KELEMBABAN  
SUHU 
(OC) 

KELEMBABAN  

1 26 83 24 84 

2 26 83 24 84 

3 26 83 24 84 

4 25 85 25 83 

5 24 90 25 83 

6 25 90 26 92 

7 26 92 25 92 

8 26 92 25 83 

9 24 83 27 92 

10 26 92 27 92 

11 26 92 27 92 

12 25 83 26 84 

13 25 83 26 83 

14 25 83 26 83 

15 27 92 28 92 

16 27 92 28 92 

17 27 92 28 92 

18 26 92 28 93 

19 28 92 28 93 

20 28 92 29 93 

21 28 92 29 93 

22 28 92 29 92 

23 27 92 27 92 

24 27 92 27 92 

25 27 92 27 92 

26 26 92 27 92 

27 27 92 27 92 

28 27 92 27 92 



vii  
 

NO 
PAGI (07-08 WIB) SORE (16-17 WIB) 

SUHU 
(OC) 

KELEMBABAN  
SUHU 
(OC) 

KELEMBABAN  

29 26 92 27 92 

30 27 92 27 92 

31 27 92 27 92 

32 27 92 27 92 

33 26 92 25 92 

34 26 92 27 92 

35 27 92 28 92 

36 28 92 28 92 

37 26 92 27 92 

38 26 92 26 92 

39 25 92 26 92 

40 26 92 26 92 

41 26 92 26 92 

42 26 92 26 92 

43 26 92 26 92 

44 25 92 27 92 

45 25 90 27 90 

46 25 90 27 90 

47 26 90 27 90 

48 26 90 27 92 

49 26 90 26 92 

50 27 92 26 92 

51 27 92 28 92 

52 25 92 27 92 

53 26 92 27 92 

54 26 92 27 92 

55 26 92 27 92 

56 26 92 27 90 

57 27 92 27 90 
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NO 

PAGI (07-08 WIB) SORE (16-17 WIB) 
SUHU 
(OC) 

KELEMBABAN  
SUHU 
(OC) 

KELEMBABAN  

58 27 92 27 90 

59 26 92 27 90 

60 26 92 26 90 

Juml
ah 

1572 5436 1602 5431 

Rata-
Rata 

26.20 90.60 26.70 90.52 
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Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa data bobot lahir, jumlah anak, dan 
konsumsi pakan sudah memenuhi standart nilai normalitas 
karena nilai signifikansi yang di peroleh > 0,05 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa data bobot lahir, jumlah anak, dan 
konsumsi pakan sudah memenuhi standart nilai normalitas 
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Lampiran 6. Hasil Uji Homogenitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa data bobot lahir, jumlah anak, dan 
konsumsi pakan sudah memenuhi standart nilai homogenitas 
karena nilai signifikansi yang di peroleh > 0,05 maka variansi 
setiap sampel sama (homogen). 
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Lampiran 7. Hasil Uji Additivitas 

ANOVA Tabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
data bobot lahir, jumlah anak, dan konsumsi pakan 
memenuhi standart nilai homogenitas karena nilai signifikansi 
yang di peroleh > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 
regresi linier telah terpenuhi. 
 

 

 
 

maka dapat disimpulkan bahwa 
data bobot lahir, jumlah anak, dan konsumsi pakan sudah 
memenuhi standart nilai homogenitas karena nilai signifikansi 
yang di peroleh > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Konsumsi Pakan Induk 
Hamster Campbell 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P1 P2 P3 

U1 3.79 3.76 3.71 11.26 

U2 3.78 3.78 3.72 11.28 

U3 3.75 3.74 3.79 11.28 

U4 3.79 3.72 3.78 11.29 

U5 3.78 3.70 3.74 11.22 

Jumlah 18.88 18.70 18.75 
56.33 rata-rata 3.78 3.74 3.75 

SD 0.02 0.03 0.04 
 

FK   = 
�∑ ∑ ����

��
�	


�
�	


�
 

  = 
���,����

��
 

  = 211,53 

JKtotal  = ∑ ∑ ���
�

���
�
��� � �� 

  = (3,79)
2
 + (3,76)

2
 + (3,71)

2
 + …… + (3,74)

2
 – 

211,53 

  = 0,01 

JKPerlakuan = 
∑ �∑ ����

��
�	


�
�	



� FK 

  = 
��,����	��,����	��,���

�
� 211,53 
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  = 0,00 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

  = 0,01 – 0,00 

  = 0,01 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hit 
F.tabel 

5% 1% 

Perlakuan 2 0.00 0.002 2.182 3.89 6.93 

Galat 12 0.01 0.001   
  

Total 14 0.01     
** perlakuan tidak berpengaruh nyata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

Lampiran 9. Analisis Ragam Jumlah Anak (Litter Size) 
Hamster Campbell 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P1 P2 P3 

U1 4.00 5.00 6.00 15.00 

U2 7.00 6.00 5.00 18.00 

U3 8.00 7.00 7.00 22.00 

U4 8.00 7.00 5.00 20.00 

U5 5.00 9.00 7.00 21.00 

Jumlah 32.00 34.00 30.00 
96.00 rata-rata 6.40 6.80 6.00 

SD 1.82 1.48 1.00 
 

FK   = 
�∑ ∑ ����

��
�	


�
�	


�
 

  = 
� �,����

��
 

  = 614,40 

JKtotal  = ∑ ∑ ���
�

���
�
��� � �� 

  = (4,00)
2
 + (5,00)

2
 + (6,00)

2
 + …… + (7,00)

2
 – 

614,40 

  = 27,60 

JKPerlakuan = 
∑ �∑ ����

��
�	


�
�	



� FK 

  = 
��,����	�!,����	��,���

�
� 614,40 
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  = 1,60 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

  = 27,60 – 1,60 

  = 26,00 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hit 
F.tabel 

5% 1% 

Perlakuan 2 1.60 0.800 0.369 3.89 6.93 

Galat 12 26.00 2.167   
  

Total 14 27.60     

** perlakuan tidak berpengaruh nyata 
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Lampiran 10. Analisis Ragam Bobot Lahir Hamster 
Campbell 

Ulangan 
Perlakuan 

Jumlah 
P1 P2 P3 

U1 1.85 1.85 1.75 5.45 

U2 1.78 1.77 1.69 5.24 

U3 1.36 1.94 1.60 4.90 

U4 1.51 1.57 1.56 4.64 

U5 1.82 1.48 1.58 4.88 

Jumlah 8.33 8.61 8.19 
25.12 rata-rata 1.67 1.72 1.64 

SD 0.22 0.19 0.08 
 

FK   = 
�∑ ∑ ����

��
�	


�
�	


�
 

  = 
���,����

��
 

  = 42,06 

JKtotal  = ∑ ∑ ���
�

���
�
��� � �� 

  = (1,85)
2
 + (1,85)

2
 + (1,75)

2
 + …… + (1,58)

2
 – 

42,06 

  = 0,38 

JKPerlakuan = 
∑ �∑ ����

��
�	


�
�	



� FK 

  = 
�,����	�,����	�,� �

�
� 42,06 
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  = 0,02 

JKgalat  = JKtotal - JKperlakuan 

  = 0,38 – 0,02 

  = 0,37 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hit 
F.tabel 

5% 1% 

Perlakuan 2 0.02 0.009 0.299 3.89 6.93 

Galat 12 0.37 0.030   
  

Total 14 0.38     
** perlakuan tidak berpengaruh nyata 
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Lampiran 11. Gambar Materi Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hamster Campbell     Gambar 2. Kandang Hamster 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pakan Hamster       Gambar 4. Anak Hamster                     
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Botol Minum                Gambar 6. Hygrometer 
                    Hamster 
 

 


