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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang 

 Hamster merupakan salah satu jenis hewan yang 

termasuk dalam jenis hewan pengerat. Pemeliharaan 

Hamster sendiri bertujuan untuk kesenangan atau hobby 

dan tidak bertujuan untuk produksi daging seperti sapi, 

kambing atau ayam. Hamster sendiri terdiri dari beberapa 

spesies, salah satu nya adalah Hamster Campbell 

(Phodopus campbelli). Hamster campbell merupakan 

salah satu jenis hamster yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat untuk dibudidayakan karena popularitas 

hamster campbell masih tinggi dibanding hamster jenis 

lain. Hamster Campbell sendiri memiliki beberapa jenis 

yang dibedakan dari warna dan corak bulu. Hal ini yang 

membuat para peternak hamster melakukan beberapa 

persilangan untuk memperoleh hamster campbell yang 

memiliki warna dan corak bulu yang unik.  

Pertimbangan ekonomis juga diperhitungkan oleh 

peternak, hamster yang memiliki banyak peminat 

memiliki harga jual yang tinggi daripada jenis hamster 

lain. Hamster Campbell Panda memiliki corak warna 
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yang lebih menarik daripada hamster Campbell Normal 

sehingga harga di pasaran untuk hamster Campbell Panda 

lebih tinggi daripada hamster Campbell Normal. 

Persilangan ini menggunakan dasar pemuliaan ternak 

dengan menyilangkan hamster yang bernilai ekonomi 

rendah dengan hamster yang benilai ekonomi tinggi, 

sehingga peternak bisa mengetahui persilangan yang 

tepat untuk menghasilkan satu jenis hamster 

 Hamster Campbell mempunyai warna yang 

beragam, ukuran tubuh lebih kecil daripada hamster 

Syiria, kepala lebih lonjong dan lebih mudah 

bereproduksi. Jumlah bayi rata-rata 4-6 ekor dengan 

masa bunting 18-21 hari (Alex, 2012). Tingkat 

keberhasilan`produktivitas hamster tidak hanya 

dipengaruhi oleh pakan saja, pengaturan perkawinan juga 

akan mempengaruhi tingkat produktivitas hamster. 

Produktivitas pada hamster bisa dilihat dari jumlah anak 

(litter size)/kelahiran, bobot anak yang dihasilkan dan 

tingkat mortalitas anak. Salah satu cara untuk 

meningkatkan produktivitas hamster yaitu dengan 

mengatur umur perkawinan dan persilangan antar jenis 

hamster campbell. Persilangan kedua jenis hamster 
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diharapkan bisa menghasilkan kualitas anak yang baik 

secara produktivitas maupun secara ekonomis. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Adakah pengaruh perbedaan umur kawin induk 

saat dikawinkan terhadap litter size, bobot lahir dan 

mortalitas pada persilangan hamster Campbell Normal 

dengan hamster Campbell Panda. 

 

1.3.Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh persilangan Hamster Campbell Normal 

dengan Hamster Campbell Panda terhadap Litter 

size, Bobot lahir anak, tingkat mortalitas anak  

serta warna bulu anak yang dihasilkan. 

2. Pengaruh umur induk saat dikawinkan terhadap 

Litter size, Bobot lahir anak, tingkat mortalitas 

anak  serta warna bulu anak yang dihasilkan. 
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1.4.Manfaat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk : 

1. Menentukan persilangan antar Hamster campbell 

agar memperoleh Litter size, Bobot lahir anak, 

tingkat mortalitas anak  serta warna bulu anak 

yang tepat. 

2. Menentukan umur kawin induk agar memperoleh 

Litter size, Bobot lahir anak, tingkat mortalitas 

anak  serta warna bulu anak yang tepat. 

 

1.5.Kerangka Pikir 

 Hamster Campbell merupakan hamster yang 

banyak dipelihara oleh masyarakat. Variasi warna dari 

beberapa jenis hamster campbell menjadi salah satu 

alasan adanya persilangan antar jenis hamster campbell. 

Umumnya untuk hamster betina, usia ideal untuk 

memulai perkawinan adalah pada usia 4-6 bulan – jika 

terla muda maka akan mengakibatkan sedikitnya jumlah 

Litter size dan juga meningkatkan kemungkinan 

kanibalisme. Untuk hamster laki-laki, mereka aktif secara 

seksual pada umur  6 minggu tapi mungkin lebih baik 
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untuk menjaga umur kawin mereka sampai mereka 

berusia sekitar 2-3 bulan sebelum melakukan perkawinan 

(Lilian, 2009).  

 Warna, pola warna dan tipe bulu yang beragam 

pada hamster merupakan hasil pewarisan dari 

perkawinan dan mutasi. Sifat warna, pola warna dan tipe 

bulu pada hamster merupakan sifat kualitatif yang 

dikontrol oleh satu atau beberapa pasang gen dan dapat 

diklasifikasikan ke dalam satu dari dua atau lebih 

pengelompokan yang berbeda jelas satu sama lain 

(Warwick, Astuti dan Hardjosubroto, 1995). 

 Menurut Setiadi, Sutama dan Budiarsana (1997), 

jumlah anak sekelahiran cenderung meningkat dengan 

meningkatnya umur induk. Peningkatan tersebut 

disebabkan bertambah sempurnnya mekanisme hormonal 

dengan semakin dewasanya induk. Menurut Sembiring 

(2008) 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.  
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Korelasi diantara sifat – sifat merupakan akibat 

dari pengaruh lingkungan atau dapat diakibatkan oleh 

pengaruh genetic. Korelasi ini dapat positif apabila satu 

sifat meningkat dan sifat lain juga meningkat, sebaliknya 

juga dapat negative (Warwick, dkk, 1995) 

 Penelitian ini diharapakan dapat mengetahui 

seberapa jauh pengaruh persilangan Hamster campbell 

Normal dengan Hamster Campbell Panda dan umur 

induk saat dikawinkan terhadap penampilan produksinya. 

 

1.6.Hipotesis 

Persilangan Hamster Campbell Normal dengan 

Hamster Campbell Panda dan umur induk saat 

dikawinkan berpengaruh terhadap litter size, bobot lahir, 

dan mortalitas anak yang dilahirkan. 

 

 

 

 

 

 


