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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Hamster Campbell  

Klasifikasi zoologis hamster Campbell adalah 
sebagai berikut : 
Phylum : Chordata 
Kelas  : Mamalia 
Ordo  : Rodentia 
Famili  : Cricetidae 
Genus  : Phodopus  
Spesies  : Phodopus campbelli (Anonimous, 2010b): 
 
 Hamster Campbell (Phodopus campbelli) termasuk 
dalam hamster mini, memiliki variasi warna yang paling 
banyak, merupakan hamster yang agak susah dijinakkan, 
hamster ini mengenali lingkungan sekitarnya dengan 
menggigit untuk mencicipi (Anonymous, 2010a). Hamster 
Campbell adalah hamster yang paling banyak dipelihara 
diantara 4 spesies, masa hidupnya kurang lebih 1,5 sampai 2 
tahun jika dipelihara dengan baik dan dapat memulai 
reproduksi ketika berumur 4-5 minggu (Anonymous, 2010b) 

Baillie (2006) menyatakan  jenis hamster Campbell 
dapat dibedakan berdasarkan warna bulunya yang terdiri atas: 
 Black: Hamster ini memiliki warna dominan hitam di 

sekujur tubuhnya keculi ada beberapa faktor yang dapat 
mngubah warna tubuhnya dan Hamster Corral hampir 
sama dengan Black. Tetapi ada perbedaan sedikit pada 
hamster Corral yaitu di bagian leher terdapat lingkaran 
putih, mata hitam, dan daun telinga berwarna abu-abu 
gelap. 

 Albino: warna bulu semua putih. Mata berwarna merah 
dan telinga merah/pink. Hamster yang di dapat dari 
semua gen. 
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 Argente Red Eye: Punggung berwarna orange cerah dan 
garis berwarna coklat. Mata merah dan daun telinga 
merah muda/pink. Perut berwarna putih. 

 Argente Black Eye: Bagian belakang tubuhnya berwarna 
krim dengan strip coklat dan memiliki garis lengkung 
orange. Bagian perut berwarna putih gading ada lapisan 
coklat gelap dibawah. Garis punggung berwarna coklat 
gelap, mata hitam dan memiliki daun telinga merah 
muda/pink. 

 Opal: Bagian bulu belakang berwarna abu-abu asap 
dengan strip biru, warna perut putih mati dan 
dibawahnya ada lapisan abu-abu yang lembut. Garis 
punggung berwarna abu-abu gelap. Mata hitam dan 
daun telinga juga berwarna sama yaitu abu-abu gelap. 

 Lilac Fawn: Warna bulu coklat muda dilapisi dengan 
biru keabu-abuan. Garis punggung berwarna biru ke 
abu-abuan lembut. Mata hitam dan daun telinga abu-
abu. 

 Blue Fawn: Warna krim tua dengan warna biru dan 
lapisan bawah biru keabu-abuan. Mata merah dan daun 
telinga berwarna merah muda/pink. 

 Black Eye Lilac: Warna bulu adalah ungu ke abu-abuan 
lembut dengan mata hitam dan telinga abu-abu. 

 Red Eye Lilac: Warna bulu adalah ungu ke abu-abuan 
lembut dengan mata merah dan telinga merah 
muda/pink. Untuk membedakan warna dengan dove, 
warna dove cenderung lebih gelap dan lilac terang. 

 Bandit Campbell: warna dominasi hitam dan putih, 
terdapat warna putih melingkari leher, lincah, jinak, 
termasuk mini hamster. 

 Mottled Campbell: Bercorak bercak putih yang berpadu 
dengan warna dasar, terdapat garis dipunggung, 
keunikannya memiliki bentuk segitiga di kepalanya, 
lincah, jinak, termasuk mini hamster. 



8 
 

 Champagne: Warna krim ternak dengan mata merah 
dan daun telinga merah muda/pink. 

 Blue Beige: Warna krim dengan warna kebiruan dan 
lapisan bawah berwarna abu-abu. Mata merah dan 
telinga kulit berwarna abu-abu. 

 Beige: Warna krim muda kekuningan. Garis punggung 
berwarna coklat. Mata merah dan daun telinga berwarna 
abu-abu. 

 Dove: Warna gelap merpati (abu-abu kecoklatan) 
dengan mata merah dan telinga merah muda/pink. 
Untuk membedakan warna dengan lilac, warna dove 
cenderung lebih gelap dan lilac terang. 

 Chocolate: Warna coklat gelap dengan mata hitam dan 
telinga abu-abu.  
 

2.2 Litter size 
Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan per 

induk per kelahiran. termasuk yang mati dan yang hidup. 
Litter size ditentukan oleh tiga faktor yaitu: jumlah sel telur 
yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, fertilisasi dan 
kondisi selama masa kebuntingan. Ketiga faktor tersebut 
tergantung dari umur induk, bobot badan induk, pejantan, 
lingkungan dan genetik (Vallet, Freking, Miles, Nienaber and 
Brown-Brandl, 2009). 

Penelitian Wibowo (2010) melaporkan litter size pada 
hamster Campbell sebesar 5,33 ekor. Perbedaan litter size  
ditentukan oleh tiga faktor yaitu: jumlah sel telur yang 
dihasilkan setiap ovulasi, fertilisasi dan kondisi selama masa 
kebuntingan. Ketiga faktor tersebut tergantung dari umur 
induk, bobot badan induk, pejantan, lingkungan dan genetik 
(Vallet et al, 2009). Jumlah sel telur yang diovulasikan dan 
dibuahi serta berkembang menjadi anak sampai lahir 
tergantung pada kondisi induk, umur induk, kualitas pakan dan 
bangsa. Kualitas pakan yang baik menentukkan jumlah sel 
telur yang dihasilkan dalam satu proses ovulasi serta kondisi 
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uterus untuk menyediakan makanan anak selama kebuntingan 
(Santoso, 2000). 

Kadarwati (2006) menyebutkan bahwa besarnya anak 
per kelahiran dipengaruhi oleh bangsa ternak, umur induk, 
musim kelahiran, makanan, silang dalam kondisi lingkungan. 
Faktor – faktor lingkungan sangat mempengaruhi jumlah 
kelahiran antara lain kualitas dan kuantitas pakan yang 
diberikan pada induk, musim kawin, jumlah sel telur yang 
dihasilkan serta tingkat kematian embrio yang sangat 
berpengaruh terhadap jumlah anak per kelahiran. 
 
2.3 Bobot Lahir  
 Bobot lahir adalah bobot badan anak hamster yang 
ditimbang segera setelah dilahirkan. Bobot lahir sangat 
bervariasi dan dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, jumlah 
anak dalam kandungan, pakan, paritas (Ardhana, 2004). Anak 
hamster Campbell berukuran kecil memiliki bobot lahir yang 
berbeda-beda antara induk satu dengan yang lainnya. Pada 
hamster Campbell bobot lahir anak dibagi menjadi 3 golongan 
yaitu berat, sedang, dan ringan. Bobot lahir yang tergolong 
berat adalah ≥1,75 gram; bobot lahir yang tergolong sedang 
adalah 1,51-1,74 gram; dan bobot lahir yang tergolong ringan 
adalah ≤1,50 gram (Wibowo, 2010).  

Bobot lahir dipengaruhi oleh genetik, bangsa, jenis 
kelamin, jumlah anak dalam kandungan dan pakan. 
Brahmantiyo, Raharjo, Savitri dan Duldjaman. (2009) 
mengemukakan bahwa jumlah anak yang tinggi menghasilkan 
bobot individu lebih rendah, di mana korelasi antara jumlah 
anak perkelahiran dengan bobot lahir pada hamster Campbell 
sebesar 0,92 (Wibowo, 2010).  

Jumlah anak per kelahiran juga berpengaruh terhadap 
bobot lahir. Semakin banyak jumlah anak per kelahiran maka 
semakin berkurang kecepatan pertumbuhan individual prenatal 
karena kompetisi antar fetus dalam uterus (Toelihere, 2003). 
Musim berpengaruh terhadap besar fetus pada beberapa 
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species. Ternak bunting yang mengalami stress panas akan 
menghambat pertumbuhan fetus dan derajat penghambatan 
sebanding dengan lamanya stress. Pengaruh iklim yang 
ekstrim terhadap ternak yaitu penurunan feed intake (pakan 
yang dimakan), gangguan terhadap pertumbuhan dan 
mengakibatkan kematian embrio dan adanya fetus yang kerdil 
(Williamson dan Payne, 2003) begitu pula pada hamster. 

 
2.4 Bobot Sapih 

 Bobot sapih adalah bobot badan anak hamster yang 
ditimbang pada saat disapih dan dilakukan saat umur 21 hari. 
Bobot sapih ini sangat dipengaruhi jumlah anak perkelahiran, 
bobot lahir dan pertumbuhan anak setelah lahir. Pertumbuhan 
setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk 
(Thompson, Gill and Varley, 2004). Bobot lahir berpengaruh 
terhadap bobot sapih, semakin tinggi bobot lahir maka akan 
semakin tinggi pula bobot sapihnya, karena bobot lahir 
menentukan besarnya pertambahan bobot badan selanjutnya 
dan kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Bobot sapih 
merupakan indikator dari kemampuan induk untuk 
menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk mendapat susu 
untuk tumbuh (Maylinda, 2010). Penyapihan yang dilakukan 
pada anak hamster biasanya adalah umur 3 minggu. Beberapa 
faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses 
penyapihan adalah faktor induk dan faktor anak. 

Bobot sapih kelinci dapat dipengaruhi oleh bobot lahir 
dan litter size, seperti yang dikemukakan oleh Bramantyo 
(2008) bahwa kelinci dengan litter size rendah atau bobot lahir 
tinggi dapat mengakibatkan bobot sapih yang tinggi. 
Pertumbuhan anak setelah lahir sampai dengan sapih sangat 
dipengaruhi oleh produksi susu induk, persaingan anak dalam 
memperoleh susu dan kemampuan anak dalam mengkonsumsi 
pakan setelah berumur tiga minggu. Pertumbuhan anak setelah 
lahir tergantung pada bobot lahir, jumlah anak sekelahiran, 
produksi susu dan sifat asuh (maternal ability) dari induk serta 
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konsumsi makanan. Jumlah anak yang sedikit menyebabkan 
anak mendapatkan air susu yang cukup sehingga dapat 
mencapai bobot sapih yang lebih tinggi dan bobot lahir anak 
tinggi sehingga mempunyai daya menghisap yang kuat. 

 
 

2.5 Pertambahan Bobot Badan pra sapih 
Pertambahan bobot badan anak merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan pertumbuhan anak hingga 
sapih. Selama periode pra sapih peran induk sangat dominan 
dalam mendapatkan bobot hidup anak sapih yang tinggi dan 
mengurangi tingkat mortalitas anak. Pertumbuhan dan 
perkembangan anak setelah lahir sampai disapih dipengaruhi 
oleh bobot lahir dan produksi susu induk (Setiadi, Suparyanto, 
Handirawan dan Praharani, 2000).  

Pertumbuhan pra sapih merupakan salah satu titik kritis 
yang perlu mendapat perhatian serius. Kekurangan nutrisi 
akan mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh dan rentan 
terhadap penyakit yang mengarah pada kematian pedet 
(Ahmad et al., 2004). Keberhasilan pada  periode ini sangat 
menentukan pertumbuhan  anak pada periode berikutnya. 
Ternak yang  mengalami kekurangan pakan pada saat sebelum 
pubertas akan mengalami hambatan pertumbuhan dan 
pencapaian umur pubertas. Konsumsi kolostrum dan 
pertumbuhan anak umumnya kurang baik, faktor utama 
penyebab kurang baiknya pertumbuhan anak selama periode 
ini diduga karena rendahnya produksi susu induk. Rendahnya 
produksi susu induk berhubungan dengan kurangnya nutrien 
induk menjelang melahirkan. Oleh karena itu, pakan selama 
induk bunting harus sangat diperhatikan 

 
2.6 Kematian Anak Hamster 

Kemampuan hidup anak suatu ternak merupakan 
parameter yang penting dalam perkembangan produktivitas. 
Salah satu keuntungan yang didapat dari heterosis adalah 
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meningkatnya kemampuan hidup. Tingginya kemampuan 
hidup dalam populasi ditunjukan dengan rendahnya laju 
kematian (Brahmantiyo, 2008). 

Kematian anak bisa mencapai 30 - 40 % selama anak 
disusui, oleh karena itu perawatan sarang sangat menentukan 
keberhasilan anak. Induk yang melahirkan anak banyak dan 
semuanya hidup, apalagi kalau anak tersebut jumlahnya masih 
utuh sampai umur disapih, maka induk tersebut baik sekali 
untuk dipertahankan hidup sebagai penghasil bibit untuk 
generasi yang akan datang (Sembiring, 2008) 

Sembiring (2008) mengemukakan anak yang mati harus 
segera diambil dan yang kecil atau cacat harus diafkir, anak 
yang baru lahir dan tidak mendapat air susu sampai 2 atau 3 
hari, maka anaknya bisa mati oleh karena itu anak yang baru 
lahir perlu diperhatikan. Produksi air susu ada yang keluar 
terlampau banyak, tetapi ada pula yang sangat kurang, 
sehingga memberi pengaruh terhadap moratalitas anak. Sebab 
– sebab kematian anak selama menyusui antara lain karena 
pengolahan sarang tidak baik, makanan yang tidak memenuhi 
gizi, induk tidak cukup menghasilkan air susu, dan adanya 
gangguan dari binatang asing. 

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. 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, 2010b). 
 


