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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 yang  

pemeliharaan mulai menanjak diawal tahun 1980an 

(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 
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• Famili  : Cricetidae 

• Sub famili : Cricetinae 

 

Panjang tubuh Hamster Campbell dewasa bisa 

mencapai 7,6-10 cm dan berat maksimum 60 gram. 

Hamster betina lebih kecil dan lebih pendek daripada 

hamster jantan, sedangkan harapan hidup hamster ini 

sampai 1,5-2 tahun. Hamster Campbell juga dikenal lebih 

buas dan cerdas daripada hamster lain. Hamster 

Campbell juga memiliki variasi warna dan corak bulu 

yang lebih banyak dari pada speces hamster lain 

(Alex,2012). Habitat aslinya adalah padang rumput, 

padang pasir dan semi gurun, lebih dapat ditemukan 

hidup pada tanah dengan substrat lebih kuat daripada 

Roborovski. Hamster Campbell hidup dilingkungan yang 

bersuhu 25-26 OC dengan kelembapan sekitar 70-75 % ini 

dikarenakan hamster tidak suka keadaan berair, panas 

dan berangin (Yoga, 2013. 

Hamster Panda merupakan salah satu variasi 

dari jenis hamster campbell. Hamster panda ini memiliki 

warna bulu cukup bagus pada bulu hamster. Ciri dari 

hamster panda yaitu warna bulu hanya terdapat putih dan 

http://hamster-online.com/jenis-jenis-hamster-di-indonesia/
http://hamster-online.com/perbedaan-hamster-campbell-dengan-winter-white/
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hitam, apabila terdapat selain warna tersebut misalnya 

warna coklat maka hamster itu tidak bisa disebut lagi 

hamster panda melainkan hamster dominan karena 

memiliki lebih dari dua warna (Putra, 2011). Warna 

hamster campbell normal adalah coklat keabu-abuan 

dengan garis tipis berwana abu-abu tua disepanjang 

punggung, di sisi kiri dan kanan tubuhnya terlihat bulu 

berwarna krem, mata berwarna hitam serta telinga 

berwarna abu-abu tua (Handayani, 2009). 

 

2.2 Jumlah Anak Per Kelahiran (Litter Size) 

 Banyaknya jumlah anak per kelahiran 

dipengaruhi oleh bangsa ternak, umur induk, musim 

kelahiran, makanan, 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). 

Jumlah anak per kelahiran pada hamster campbell pada 

umunya sebesar empat sampai sepuluh anak 

(Tripurantoko, 2010). Menurut Limbong (2008), 
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menyatakan bahwa 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. 

 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 
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uterus yang dibutuhkan, serta makin bertambah 

kebutuhan darah untuk fetusnya, namun demikian rongga 

uterus untuk menampung embrio atau uterus secara 

alamiah adalah terbatas. Embrio yang semakin bertambah 

di dalam uterus dapat mengurangu penyediaaan dara 

pada tiap embrio atau fetus. Kematian embrio akan 

bertambah dengan bertambahna jumlah telur yang 

diovulasikan dan dibuahi (Hardjopranoto, 1995). 

 

2.3 Bobot Lahir 

 Bobot lahir adalah berat badan anak yang 

dilahirkan. Bobot lahir penting karena sangat berkorelasi 

dengan pertumbuhan, sehingga bobot lahir ini merupakan 

faktor penting yang memepengaruhi produktifitas. 

Keragaman dalam bobot lahir termasuk didalamnya 

jumlah anak dari tiap induk disebabkan oleh faktor 

genetik, strain atau spesies dan lingkungan. Bobot lahir 

dari anak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

jumlah anak yang lahir mempengaruhi berat anak, 

pengaruh jenis kelamin (umunya jenis kelamin jantan 

lebih berat daripada betina), breed, induk dan pejantan, 

makanan dan umur induk (Sembiring, 2008). 
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 Menurut Hafez dan Dyer (1969), bobot lahir tikus 

dipengaruhi oleh pertumbuhan fetus sebelum lahir atau 

pertumbuhan selama kebuntingan. Variasi bobot lahir 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu genotip, 

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.  

 Pertumbuhan prenatal ditentukan oleh lingkungan 

uterus dan plasenta tempat embrio dan fetus dipelihara 

atau dibesarkan sebelumdilahikan. 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 

kelanjar uterus berada dibawah 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 

progresteron dan astradiol selama kebuntingan 
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berkolerasi positif dengan peningkatan berat uterus, 

bobot fetus dalam kandungan dan bobot lahir anak 

(Adriani, Adi, Toha, Wasmen dan Ketut, 2007). 

 

2.4 Mortalitas 

 Tingkat mortalitas umumnya dipengaruhi oleh 

jumlah anak yang dilahirkan dan semakin banyak jumlah 

anak yang dilahirkan, maka cenderung mortalitas 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 dibanding dengan 

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 

(Sembiring, 2008).  

 Selama beberapa jam pertama kelahiran, anak 

tergantung sepenuhnya kepada kemampuan induk untuk 

memeliharanya. Pada saat ini terjadi ikatan yang kuat 

antara induk dan anak dimana induk menjilati anak dan 
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hanya menyususi anaknya sendiri (Putu, 1988). Induk 

yang baru pertama kali melahirkan anak, cenderung 

untuk memperlihtakan sifat keindukan yang abnormal 

dibandingkan dengan induk yang sudah melahirkan anak 

lebih dari satu kali yang pada akhirnya mengabaikan 

anaknya sendiri (Alexander and Peterson, 1961). 

 Suhu udara yang sangat rendah secara 

berkepanjangan pada saat kelahiran dapat menyebabkan 

30 persen anak mati karena menderita Hypothermia. 

Hypothermia bisa disebabkan kehilangan panas tubuh 

yang berlebihan selama 5 jam pertama setelah kelahiran 

dan diikuti oleh kelaparan serta rendahnya panas 

badansetelah 6 sampai 36 jam setelah kelahiran (Eales, 

Small and Armstrong, 1980) 

 

2.5 Warna Bulu 

Warna, pola warna dan tipe bulu merupakan sifat 

kualitatif, yaitu suatu sifat yang dipengaruhi oleh satu 

atau beberapa pasangan gen yang bersifat non-aditif serta 

sedikit sekali dipengaruhi oleh lingkungan (Noor, 1998), 

sedangkan Warwick, dkk (1995) menyatakan bahwa, 

sifat ini dapat diklasifiasikan dalam satu atau lebih 
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kelompok yang memiliki perbedaan yang jelas antara 

satu sama lain. Sifat kualitatif dapat dibedakan 

berdasarkan peran gen dominan dan resesif atau interaksi 

lainnya seperti epistatis dan hipostatis yang secara 

statistik tidak mengikuti distribusi normal. Pada hewan 

dikenal berbagai macam corak warna kulit dan bulu, dari 

warna hitam sampai putih dengan berbagai derajat 

pewarnaan atau intesitas warna (Hardjosubroto, 1998). 

 

 


