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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Suhu dan Kelembapan  

 Suhu rata – rata kandang pada pukul 07.00 WIB 

adalah 25, 63° C dengan kelembaban rata – rata 79,20%. 

Rataan suhu pada pukul 18.00 WIB adalah 24,53° C 

dengan kelembaban rata – rata 72,55%. Menurut Alex 

(2012), lokasi ideal untuk penempatan lokasi kandang 

yaitu ruangan dengan suhu 26-27° C, tidak terkena 

matahari langsung, tidak lembab, tidak pengap dan tidak 

terlalu dingin. Rataan suhu yang ideal untuk 

pemeliharaan hamster pada pagi hari yaitu 24,76° C 

dengan kelembaban 78,39% dan rataan suhu pada sore 

hari 26,12° C dengan kelembapan 85,78 (Pribadi, 2011). 

Rataan suhu dan kelembaban di lokasi penelitiian bisa 

dikatakan masih ideal, sehingga tingkat stress pada 
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ternak bisa dikatakan stabil. Menurut Curtis (1999), 

ternak akan selalu beradaptasi dengan lingkungan tempat 

hidupnya. Adaptasi lingkungan mendukung daya tahan 

hidup ternak maupun proses reproduksinya pada suatu 

lingkungan. Apabila terjadi perubahan maka ternak akan 

mengalami stres, dengan kata lain, stres terjadi apabila 

terjadi perubahan lingkungan yang ekstrim, seperti 

peningkatan temperatur lingkungan atau ketika toleransi 

ternak terhadap lingkungan menjadi rendah.  

4.2 Jumlah Anak per Kelahiran ( Litter Size ) 

 Litter size anak hamster Campebll disajikan pada 

Tabel 2. Hasil penelitian diperoleh litter size pada P1 

umur 4 bulan adalah 4,75±1,67 sedangkan umur 5 bulan 

adalah 5,63±1,06. Nilai litter size pada P2 umur 4 bulan 

adalah 4,38±1,30 sedangkan pada P2 adalah 6,25±1,04. 

 
 



Tabel 2. Nilai litter size pada anak hamster Campbell 

 

Perlakuan Umur Litter Size 

P1 U4 4,75 ± 1,67 a 
U5 5,63 ± 1,06 a 

P2 U4 4,38 ± 1,30 a 
U5 6,25 ± 1,04 b  

 Hasil analisis pada Lampiran 1 menunjukkan 

bahwa umur induk pada P2 memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap litter size anak hamster 

Campbell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tua umur induk mempengaruhi jumlah anak 

pada hamster Campbell. Perbedaan litter size ini 

disebabkan faktor induk, pejantan, genetik, pakan dan 

lingkungan. Menurut Dian (2007), jumlah anak per induk 

per kelahiran tergantung pada umur dan ukuran tubuh 

induk sedangkan nutrisi induk akan menentukan ukuran 

tubuh atau rataan bobot lahir anak. Umur yang terlalu tua 

atau muda menyebabkan penurunan jumlah anak per 
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Sanford and Woodgate (1979) menyatakan bahwa 

ada dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah anak 

dalam setiap kelahiran, yaitu faktor keturunan dan faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan hanya mempengaruhi 

betinanya saja, sedangkan faktor keturunan 

mempengaruhi secara bersama-sama oleh pejantan dan 

betina karena eratnya hubungan dengan genetik anak. 

Perbedaan litter size dipengaruhi oleh sel telur yang 

dilepaskan saat ovulasi, beberapa sel telur yang 

diovulasikan dari follicle de graaf tidak semua dibuahi 

dan sebagian akan mati dalam uterus (Nuryadi, 2000). 

Santoso (2000) mengemukakan jumlah sel telur yang 

diovulasikan dan dibuahi serta berkembang menjadi anak 

sampai lahir tergantung pada kondisi induk, umur induk, 

kualitas pakan dan bangsa. sedangkan Vallet, Freaking, 

Miles, Nienaber and Brown (2009) menyatakan bahwa 

litter size dipengaruhi oleh banyaknya ova yang 
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diovulasikan, gagalnya fertilisasai antara ovum dan 

spermatozoa, tingkat kematian janin dan jumlah janin 

yang bertahan saat kebuntingan. 

 

4.3 Bobot Lahir  

Hasil analisis pada Lampiran 2 menunjukkan 

bahwa pada P1 maupun P2 tidak memberikan pengaruh 

(P>0,05) terhadap bobot lahir individu. Rataan bobot 

lahir individu pada anak hamster Campbell disajikan 

pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai rataan bobot lahir pada anak hamster 

Campbell 

Perlakuan Umur Bobot lahir rata-rata 

P1 U4 1,47 ± 0,22 a 
U5 1,36 ± 0,44 a 

P2 U4 1,55 ± 0,16 a 
U5 1,55 ± 0,17 a 
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Rataan bobot lahir hamster pada P1  yaitu  

1,47±0,22 gram/ekor pada induk umur 4 bulan dan 

1,38±0,44 gram/ekor pada induk umur 5 bulan. Rataan 

bobot lahir hamster pada P2 yaitu 1,55±0,16 gram/ekor 

untuk induk umur 4 bulan sedangkan induk umur 5 bulan 

rataan bobot lahirnya adalah 1,55±0,17 gram /ekor. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Wibowo 

(2010) bobot lahir hamster Campbell sebesar 1,75+0,244 

gram/ekor. Bobot lahir ini lebih tinggi dari penelitian  

Edwards, Charlotte,  Paul, Robert, and Katherine (1998), 

menyatakan bobot lahir  hamster Djungarian sebesar 

1,62+0,06 gram/ekor dan lebih rendah dari penelitian 

Arington, Taylor, Ammerman and Shirley (1995), bobot 

lahir hamster rata-rata 2,4 gram/ekor.  
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Tidak berbedanya bobot lahir rata-rata pada 

perlakuan ini disebabkan karena perbedaan liiter size 

sehingga akan mempengaruhi bobot lahir individu anak 

hamster. Brahmantiyo, Raharjo, Savitri dan Duldjaman. 

(2009) mengemukakan bahwa jumlah anak yang tinggi 

menghasilkan bobot individu lebih rendah. Hafez and 

Hafez (2008) menyatakan bahwa pada spesies yang 

beranak banyak polytocous, kenaikan jumlah fetus yang 

dikandung akan menurunkan pertumbuhan anak baik 

prenatal maupun postnatal karena adanya persaingan 

fetus dalam uterus. 

Jumlah pakan akan mempengaruhi bobot lahir 

karena induk hamster memiliki kemampuan untuk 

mengkonsumsi pakan berbeda sehingga anak yang 

dilahirkan akan memiliki bobot lahir yang berbeda. 

Brahmantiyo (2008) menyatakakan induk yang diberi 

pakan bermutu rendah akan menghasilkan anak yang 
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kecil, lemah dan mudah mati. Bangsa kelinci yang besar 

akan menghasilkan anak yang relatif besar, demikian 

pula sebaliknya. Semakin tinggi bobot lahir anak mencit, 

maka akan semakin baik kemampuan anak mencit 

tersebut dalam menggunakan pakan yang diberikan 

induknya selama didalam uterus. Pakan induk baik secara 

kualitas maupun kuantitas selama kebuntingan yang 

kurang baik dapat menyebabkan anak yang dilahirkan 

menjadi lemah dan memiliki bobot lahir yang rendah. 

Malnutrisi pada induk juga menyebabkan kurang 

terpenuhinya nutrisi fetus sehingga dapat mengurangi 

bobot lahir serta viabilitas anak (McDonald, Edwards, 

Greendhalgh and Morgan, 1995). 

Sanford (1979) menyatakan jumlah anak dalam 

kelahiran juga berpengaruh besar terhadap bobot individu 

anak. Anak yang dilahirkan dari kelahiran yang memiliki 

jumlah anak sedikit dimungkinkan bobotnya dua kali 
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atau lebih dari yang berasal dari kelahiran yang memiliki 

jumlah anak banyak. 

 

4.4 Mortalitas Selama 24 Jam 

Hasil pengamatan kematian anak hamster dapat 

dilihat pada Lampiran 3. Jumlah kematian anak hamster 

Campbell pada penelitian ini sebesar 0 persen baik pada 

P1 maupun P2. Tidak adanya kematian ini disebabkan 

karena pengamatn dilakukan pada 24 jam pertama setelah 

proses kelahiran anak. 

Pada dasarnya tingkat kematian pada anak hamster 

dipengaruhi oleh litter size, bobot lahir, produksi susu 

induk, penyakit dan lingkungan. Jumlah anak yang 

dilahirkan serta kesehatan memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kematian anak hamster. Semakin banyak jumlah 

anak maka akan semakin tinggi tingkat kematian, hal ini 

disebabkan karena pada hamster yang memiliki litter size 
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tinggi, maka kandang akan lebih cepat kotor sehingga 

mempengaruhi palatibilitas pakan. Lorencova (2008) 

menyatakan bahwa pada bobot lahir anak babi memiliki 

pengaruh yang besar pada serangan penyakit pada 

kematian dari anak babi. Bobot lahir yang rendah pada 

anak babi dapat mengakibatkan kematian pada saat 

kelahiran. 

Bobot lahir mempunyai pengaruh yang signifikan 

dengan tingkat kematian anak hamster Campbell. 

Wibowo (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi 

jumlah anak hamster maka akan semakin rendah pula 

bobot lahirnya sehingga akan meningkatkan pula tingkat 

kematian anak hamster Campbell. Hamster Campbell 

dengan litter size 1-4 ekor memiliki tingkat kematian 

sebesar 16,667 persen, litter size 5-7 ekor sebesar 18,641 

persen dan litter size lebih dari 8 ekor sebesar 44,048 

persen. 
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Adanya interaksi faktor genetik dan lingkungan 

berpengaruh terhadap tingkat kematian anak hamster 

Campbell. Tingkat mortalitas yang tinggi ini diduga 

karena pengaruh lingkungan (iklim, angin, dan suhu) 

yang dapat menimbulkan cekaman stress pada anak 

hamster Campbell. Brahmantyo (2008) menyatakan 

bahwa faktor lingkungan merupakan masalah penting 

karena berpengaruh terhadap kematian pada anak kelinci 

dimana pemeliharaan kelinci sangat membutuhkan 

sanitasi yang bersih, sirkulasi udara yang lancar serta 

penanganan pengobatan yang cepat.  

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat mortalitas 

pada hamster yaitu pada hamster yang mempunyai litter 

size tinggi maka bobot lahir anaknya juga rendah, 

sehingga akan menyebabkan tingkat kematiannya juga 

tinggi. Anak hamster yang bobot lahirnya rendah akan 

mati karena terlalu lemah untuk menyusu pada induknya. 



38 
 

Anak ini akan habis dimakan oleh induknya, tindakan 

induk memakan anaknya sendiri yang kondisinya lemah 

bukan kanibalisme, tetapi dilakukan untuk 

mempertahankan dan menjaga kondisi lingkungan atau 

sarangnya. Anak hamster yang mati dan tidak segera 

dimakan akan membusuk dan mengotori atau membasahi 

sarang, sehingga bayi yang masih sehat bisa mati karena 

kedinginan (Anonimous, 2009). 

4.5 Dominasi Warna Bulu Anak 

 Hasil  pengamatan dominasi warna bulu pada 

persilangan hamster campbel normal dengan hamster 

Campbell panda dapat dilihat di Tabel 4. 

 

 

 

 



   Tabel 4. Dominasi Warna Bulu Anak 

 

Kelompok NormalvNormal Panda v Normal  

Perlakuan 4x6 5x6 4x6 5x6 

Warna 
anak 

Normal 
(coklat) 

Panda 
(Hitam 
Putih 

Normal 
(coklat) 

 
Panda 
(Hitam 
Putih) 

 

Normal 
(coklat) 

 

Jumlah 38 45 9 26 15 35 

Persentase 100 % 100% 25,71% 74,29% 30,00% 70% 

Dominasi warna bulu pada perlakuan 1 

menunjukkan bahwa warna anakan 100% berwarna 

seperti warna tetua yakni berwarna coklat dengan garis 

hitam di punggung serta warna mata hitam (Campbell 

Normal). Hasil perlakuan 2 menunjukkan bahwa warna 

anakan yang dihasilkan pada induk umur 4 bulan 

memiliki persentase 25,71% : 74,29% (warna panda : 

warna Normal), sedangkan pada induk umur 5 bulan 

memiliki prosentase 30% : 70% (warna panda : warna 
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Normal). Hasil perlakuan 2 ini menunjukkan hal yang 

sama yaitu persentase warna bulu anakan mirip induk 

(Campbell Panda) bernilai lebih kecil dari prosentase 

warna bulu anakan mirip pejantan (Campbell Normal), 

sehingga bisa dikatakan warna pejantan (Campbell 

Normal) lebih dominan dari pada warna induk (Campbell 

Panda). 

 Menurut Lasley (1978), aksi gen terdiri atas sifat 

dominan penuh, dominan sebagian (tidak penuh) dan 

sifat resesif. Dominan penuh adalah suatu keadaan yang 

hanya gen dominan saja yang diekspresikan. Dominan 

tidak penuh merupakan sifat yang pada keadaan 

heterozigot (misal Aa) mengekspresikan sifat kodominan 

dan intermediet. Lamb (2000) menyatakan bahwa 

kodominan adalah suatu keadaan yang saling 

mendominasi, sehingga keduanya akan muncul 

bersamaan. Noor (2000) menyatakan bahwa intermediet 
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merupakan sifat tengahan yang muncul akibat dua sifat 

dominan yang tidak saling mendominasi. Stansfield 

(1983) menyatakan bahwa resesif merupakan keadaan 

yang gen-gennya hanya dapat berekspresi dalam keadaan 

homozigot.  

 Dominasi warna bulu pada penelitian ini bisa 

digunakan sebagai dugaan gen yang bersifat dominan dan 

gen yang bersifat resesif. Gen dominan pada penelitian 

ini diduga pada gen tetua jantan, karena dari kedua 

perlakuan menunjukkan perbandingan pernsentase yang 

hampir sama yaitu warna turuanan tetua jantan yang 

mendominasi warna anakan  keseluruhan.  

  Variasi warna bulu hamster Campbell merupakan 

salah satu alasan pemeliharan hamster Campbell. Warna 

hamster Campbell Panda (hitam putih) termasuk warna 

yang paling banyak diminati dari pada warna jenis 

hamster Campbell lain, sehingga harga jual dari hamster 
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Campbell Panda lebih tinggi dari pada hmster Campbell 

jenis lain. Langkah yang bisa ditempuh untuk 

menghasilkan hamster ini adalah mengawinkan dengan 

sesama jenis hamster Campbell Panda, karena hamster 

Campbell Panda bersifat resesif.  

 


