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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Hamster dikenal sebagai hewan peliharaan (pet 

animal) dan digemari karena ukuran tubuh yang kecil, selain 

bentuk tubuhnya yang mungil, tingkah lakunya lucu dan 

menggemaskan sehingga tidak diperlukan tempat yang luas 

untuk memeliharanya, kebutuhan pakan yang sedikit dan 

mudah didapat (Sadgala, 2010). Hamster bukanlah seekor 

tikus, hamster mempunyai banyak variasi jenis rambut dan 

hamster mempunyai jenis rambut yang panjang (Hamster 

Sirian Long Hair atau Teddy Bear Hamster) sedangkan tikus 

variasi rambutnya hanya sedikit. Dominan warna untuk tikus 

adalah hitam dan putih serta campuran putih dan hitam.  

Permintaan pasar akan anak hamster Campbell saat ini 

meningkat dibandingkan dengan hamster Campbell dewasa, 

hal ini dikarenakan para penggemar hamster Campbell  lebih 

suka memelihara hamster Campbell sejak masih anakan 

karena pada usia ini hamster Campbell terlihat lucu dan lebih 

jinak dibandingkan hamster Campbell yang sudah dewasa. 

Hamster adalah hewan yang sangat cepat berkembang biak, 

sering kali terjadi perkawinan antar jenis (species), yang 

umum terjadi biasanya pada hamster Campbell di kawinkan 

dengan hamster Winter white. Penting untuk mengetahui jenis-

jenis hamster agar tidak mendapatkan keturunan asal-asalan. 

Perkawinan antar species juga beresiko untuk mendapatkan 

keturunan berikutnya yang cacat (Putri, 2014). Pakan hamster 

terdiri dari berbagai macam biji-bijian. Hamster mulai beranak 

umur 3-4 bulan, meskipun ada juga yang beranak pada umur 1 

bulan, namun tidak dianjurkan hamster yang berusia kurang 
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dari 4 bulan untuk melahirkan, karena dapat menyebabkan 

cacat pada anak hamster dan mengakibatkan kematian bagi 

induk dan anak hamster. Lingkungan yang tidak mendukung 

(lingkungan yang berisik) membuat indukan merasa tidak 

nyaman atau stres dapat menyebabkan induk memakan 

anaknya, suhu dan kelembaban harus sesuai dengan habitat 

hamster Campbell tersebut. 

Produktivitas ternak hamster diukur dengan laju 

pertumbuhan. Pertumbuhan anak hamster Campbell dapat 

dihitung dengan mengukur pertambahan bobot badan perhari. 

Bobot lahir berpengaruh terhadap laju pertumbuhan pra 

sapihnya. Anak dengan bobot lebih rendah biasanya diikuti 

oleh rendahnya air susu yang diperoleh dari induknya, 

sehingga laju pertumbuhan sampai disapih terlihat lebih 

lambat daripada anak yang bobot lahirnya tinggi (Suryadi, 

2006). Hamster Campbell memiliki angka mortalitas yang 

cukup besar karena bangsa pengerat ini mempunyai sifat 

kanibalisme, maka dari itu perlu adanya kebersihan dalam 

kandang dan udara yang cukup dapat membantu mengurangi 

sifat kanibalisme. Hamster dengan jumlah anak sekelahiran 

sedikit memiliki jumlah anak yang sedikit, maka dari itu air 

susu yang diberikan kepada masing-masing anak lebih banyak 

karena sedikit persaingan antar anak hamster, hal tersebut 

dapat menyebabkan kenaikan bobot badan masing-masing 

anak hamster lebih besar dibandingkan dengan hamster yang 

memiliki jumlah anak sekelahiran sedang dan hamster yang 

memiliki jumlah anak sekelahiran banyak, karena persaingan 

untuk mendapatkan air susu dari induknya lebih banyak 

daripada jumlah anak sekelahiran yang sedikit. 

Pada dasarnya cahaya dapat merangsang pola sekresi 

beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, 
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pendewasaan, reproduksi dan tingkah laku. Lavergne (2005) 

menyatakan bahwa pemberian cahaya yang terus menerus 

selama 24 jam akan meningkatkan tingkah laku makan dan 

minum serta aktivitas lainnya. Lama pencahayaan akan 

berpengaruh langsung terhadap mata untuk mengolah cahaya 

agar merangsang hipothalamus. Hipothalamus merupakan 

pusat dari sistem hormonal yang mengatur kerja hormonal 

pada organ-organ yang lain, Navara and Nelson (2007) 

menyatakan bahwa peningkatan paparan cahaya pada malam 

hari dapat meningkatkan resiko gangguan metabolisme, 

gangguan fungsi neuroendokrin serta gangguan fungsi 

reproduksi.  

Hamster Campbell memiliki usia produktif pada umur 

2 bulan semenjak kelahirannya sedangkan untuk masa 

suburnya setiap 3 hari sekali. Perkawinan pada hamster sering 

terjadi pada malam hari karena hamster tidak terlalu menyukai 

cahaya terang pada saat perkawinan, maka dari itu perlu 

diadakan penelitian apakah dengan menggunakan cahaya 

lampu 5 watt bewarna kuning dapat mempengaruhi proses 

perkawinannya. Kebuntingan pada hamster dapat di ketahui 

dengan melihat terjadinya penggelembungan pada bagian 

perut atau melihat sifat vaginalnya. Hamster bisa beranak 

sebulan sekali dengan 4 sampai 12 anak, namun karena puting 

susunya hanya ada 8 buah, maka yang paling sering adalah 

berjumlah 8 anak setelah anak berusia 10 hingga 12 hari 

hamster betina sudah siap kawin dan 21 hari kemudian 

beranak lagi. 

Penelitian bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

mengenai pengaruh pemberian lama pencahayaan dengan 

menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning terhadap 

produksi susu induk, jumlah anak sekelahiran (litter size), 
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mortalitas anak fase menyusu dan pertumbuhan anak sampai 

umur sapih.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Cahaya 

merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol 

pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi dan tingkah laku. 

Lavergne (2005) menyatakan bahwa pemberian cahaya yang 

terus menerus selama 24 jam akan meningkatkan tingkah laku 

makan dan minum serta aktivitas lainnya selain hal tersebut 

lama pencahayaan akan berpengaruh langsung terhadap mata 

untuk mengolah cahaya agar merangsang hipothalamus. 

Hipothalamus merupakan pusat dari sistem hormonal yang 

mengatur kerja hormonal pada organ-organ yang lain. 

Hipothalamus akan memerintahkan hipofisa pituitaria anterior 

untuk mengeluarkan hormon TSH (Thyroid Stimulating 

Hormone) dan hormon Somatotropin, kedua hormon ini 

berperan dalam pertumbuhan. Irindiani, Tenden, dan Wantouw 

(2013) menyatakan bahwa cahaya merupakan bentuk stres 

fisik dan psikologis mengaktifkan respon sentral dan perifer 

sistem endokrin yang secara umum mengganggu proses 

spermatogenesis khususnya terhadap kuantitas dan kualitas 

spermatozoa mencit terdiri dari konsentrasi, morfologi dan 

motilitas. 

Maka dari itu perlu diadakan penelitian tentang lama 

pencahayaan menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning 

terhadap perkawinan hamster Campbell Normal dengan 

Campbell Panda, untuk mengetahui apakah lama pencahayaan 

dapat mempengaruhi produksi susu induk dan sifat-sifat 

produksi anak hasil persilangan, diantaranya jumlah anak 
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hamster dalam sekelahiran, mortalitas anak fase menyusu dan 

pertumbuhan anak sampai umur sapih.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama 

pencahayaan menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning 

terhadap produksi susu induk hamster pada saat menyusui 

anaknya dan sifat-sifat produksi anak hasil persilangan 

hamster Campbell Normal yang dikawinkan dengan hamster 

Campbell Panda. Sifat produksi ternak dalam penelitian ini 

meliputi dari jumlah anak sekelahiran, mortalitas anak fase 

menyusu dan pertumbuhan anak sampai umur sapih. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi peternak hamster dalam menentukan produksi susu 

induk pada saat menyusui anaknya dan sifat-sifat produksi 

pada anak hamster Campbell dengan lama pencahayaan 

menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning. 

1.5 Kerangka Pikir 

Lavergne (2005) menyatakan bahwa cahaya 

merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol 

pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi dan tingkah laku. 

Hormon yang berperan dalam pertumbuhan ini adalah TSH 

(Thyroid Stimulating Hormone) dan hormon Somatotropin. 

Pada hamster dengan jumlah anak sekelahiran sedikit memiliki 

jumlah anak yang sedikit, maka dari itu air susu yang 

diberikan kepada masing-masing anak lebih banyak karena 

sedikit persaingan antar anak hamster, hal tersebut dapat 

menyebabkan kenaikan bobot badan masing-masing anak 

hamster lebih besar dibandingkan dengan hamster yang 
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memiliki jumlah anak sekelahiran sedang dan hamster yang 

memiliki banyak jumlah anak sekelahiran, karena persaingan 

untuk mendapatkan air susu dari induknya lebih banyak 

daripada jumlah anak sekelahiran yang sedikit.    

Produksi ternak dapat dipengaruhi oleh genetik dan 

lingkungan. Pada penelitian ini percobaan yang digunakan 

adalah hamster Campbell Normal yang dikawinkan dengan 

hamster Campbell Panda dengan lama pencahayaan 

menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning untuk 

mengetahui sifat produksi susu induk hamster pada saat 

menyusui anaknya, jumlah anak sekelahiran dan pertumbuhan 

anak sampai umur sapih. Kadarwati (2006) menyatakan bahwa 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

sebelum sapih adalah pengaruh genetik, bobot lahir, produksi 

air susu induk, perawatan induk, umur induk, pakan dan 

kondisi lingkungan. 
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1.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian adalah anak hasil perkawinan 

hamster Campbell Normal dengan Campbell Panda 

menggunakan lama pencahayaan yang berbeda berpengaruh 

meningkatkan produksi susu induk dan sifat-sifat produksi 

anak hamster. 
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BAB II 

TINAJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hamster Campbell 

Hamster kerdil Campbell (Phodopus campbelli) 

adalah salah satu spesies hamster. Hamster ini di temukan oleh 

W.C. Campbell tahun 1902 di Tuva, daerah yang secara 

geografis dan sejarah terhubung dengan tiongkok dan rusia. 

Hamster ini juga hidup di Asia Tengah, pegunungan Altay, 

dan provinsi Heilungkiang dan Hebei di Tiongkok timur laut. 

Habitat aslinya adalah padang rumput, padang pasir dan semi 

gurun. Sugiarto (2013) menyatakan bahwa Hamster Campbell 

hidup dilingkungan yang bersuhu 20-26°C dengan 

kelembaban sekitar 70-79%. Muhammad, Kanda dan Pratiwi 

(2013) menyatakan bahwa hamster Campbell adalah jenis 

haster mini pertama yang diperkenalkan di Indonesia. Hamster 

Campbell mempunyai warna rambut yang bervariasi, mulai 

dari hitam, putih, kuning, cokelat, kelabu dan kombinasi dari 

beberapa warna tersebut. Warna paling umum yakni cokelat 

keabu-abuan dengan garis tipis abu-abu tua di sepanjang 

punggungnya sedangkan untuk matanya berwarna hitam, 

merah tua, merah terang dan kecoklatan. 

Dede (2011) menyatakan bahwa hamster Campbell 

mempunyai taksonomi sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Family  : Cricetidae 

Genus  : Phodopus  

Spesies  : Phodopus campbelli  
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Sadgala (2010) meyatakan bahwa hamster Campbell 

termasuk dalam hamster mini atau kerdil (drawf hamster). 

Panjang maksimum hamster dewasa sekitar 10 cm bobotnya 

30-45 gram. Hamster ini memiliki kepala berbentuk segitiga, 

hal ini disebabkan tulang pipinya yang melebar ke samping. 

Jarak antara telinga, hidung dan mata cuku seimbang. Telinga 

Campbell sedikit lebih lebar dan tingginya dibandingkan 

dengan jenis hamster mini lainnya, semua kakinya berbulu 

putih. Tulang punggung hamster Campbell cenderung agak 

ceper. Hamster mempuyai sifat menggigit benda apapun yang 

berada di sekitar. Kebiasaan menggigit ini sebenarnya 

merupakan cara hamster untuk mengenali lingkungan dan 

makananya, karena itu hamster yang dipelihara sejak kecil dan 

sering dipegang-pegang biasanya menjadi lebih jinak. Jenis-

jenis hamster Campbell diantaranya Normal Campbell, 

Dominant Spot, Black Beer Campbell, Albino Campbell, 

Argente Campbell, Dove Campbell, Dove Mottled Campbell, 

Mottled Argente, Black Platinum, Panda Campbell, Satin 

Campbell, Blue Campbell. Aprilliana, Ihsan dan Cholis (2013) 

menyatakan bahwa hamster Campbell merupakan hamster 

yang paling populer dan dipelihara oleh masyarakat. Hamster 

Campbell Normal berwarna kuning gelap kecoklatan dengan 

garis hitam dibagian punggung dan memiliki rambut yang 

panjang di sekitar kaki. Hamster Campbell Panda merupakan 

salah satu variasi dari jenis hamster Campbell. Hamster 

Campbell Panda ini memiliki warna rambut cukup bagus pada 

rambut hamster. Ciri dari hamster panda yaitu warna 

rambutnya hanya terdapat putih dan 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). 
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Hamster mempunyai sifat kanibalisme hal tersebut disebabkan 

jika ada hamster sakit atau cacat pada kandangnya, maka dari 

itu segera dipisahkan dari koloni untuk dikarantina dan 

menjegah kanibalisme. Induk yang terlalu muda mengalami 

stress dapat menyebabkan kanibalisme karena belum siap 

untuk membesarkan anaknya, selain itu penyebab kanibalisme 

adalah kesalahan dalam manajemen pemeliharaan dan hamster 

kekurang asupan nutrisi. 

 

2.2 Pencahayaan 

Pola perubahan cahaya lingkungan pada mamalia 

digunakan sebagai sinyal dalam pengaturan aktivitas untuk 

optimalisasi kemampuan hidup dalam satu periode harian. 

Navara and Nelson (2007) menyatakan bahwa peningkatan 

paparan cahaya pada malam hari dapat meningkatkan resiko 

gangguan metabolisme, gangguan fungsi neuroendokrin serta 

gangguan fungsi reproduksi. Perubahan durasi cahaya 

(fotoperiode) tertentu diketahui turut pula menginduksi respon 

stres. Fonken, Finy, Walton, Weil, Workman, Ross and 

Nelson (2009) menyatakan bahwa pada mencit pendedahan 

cahaya total (24 jam) dalam satu siklus harian selama 3 

minggu dapat meningkatkan respon perilaku depresi. 

Cahaya merupakan bentuk stres fisik dan psikologis 

mengaktifkan respon sentral dan perifer sistem endokrin yang 

secara umum mengganggu proses spermatogenesis khususnya 

terhadap kuantitas dan kualitas spermatozoa mencit terdiri dari 

konsentrasi, morfologi dan motilitas (Iriandini dkk, 2013). 

Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan. Cahaya 

merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol 

pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi dan tingkah laku. 

Walad (2007) menyatakan bahwa cahaya mengatur ritme 
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harian dan beberapa fungsi penting di dalam tubuh seperti 

suhu tubuh dan beragam tahapan metabolisme yang terkait 

dengan pemberian pakan dan pencernaan. 

Cahaya yang cukup dan sesuai akan membantu 

memaksimalkan pertumbuhan dan pendewasaan ternak. 

Lavergne (2005) menyatakan bahwa pemberian cahaya yang 

terus menerus selama 24 jam akan meningkatkan tingkah laku 

makan dan minum serta aktivitas lainnya. Lama pencahayaan 

akan berpengaruh langsung terhadap mata untuk mengolah 

cahaya agar merangsang hipothalamus. Hipothalamus 

merupakan pusat dari sistem hormonal yang mengatur kerja 

hormonal pada organ yang lain. Hipothalamus akan 

memerintahkan hipofisa pituitaria anterior untuk 

mengeluarkan hormon TSH (Thyroid Stimulating Hormone) 

dan hormon Somatotropin. Hormon ini berperan dalam 

pertumbuhan. Olanrewaju, Thaxton, Dozier, Purswell, Roush 

and Branton (2006) menyatakan bahwa cahaya mengandung 

energi proton yang dapat diubah menjadi ransangan biologis 

yang diperlakukan untuk berbagai proses fisiologis tubuh. Hal 

ini dapat dibuktikan bahwa reseptor cahaya yang terdapat pada 

hipotalamus lebih banyak digunakan untuk mengubah energi 

foton menjadi implus syaraf, yang kemudian diteruskan oleh 

sistem endokrin untuk berbagai keperluan seperti reproduksi 

perilaku dan karakteristik sekunder kelamin. 

 

2.3 Produksi Susu Induk 

Air susu induk adalah makanan alami yang paling 

lengkap, paling cocok dan tepat untuk anak kelinci yang masih 

menyusui, hal-hal yang menyebabkan berkurang air susu 

adalah pergantian cuaca secara tiba-tiba, ransum yang tidak 

sempurna, diare secara terus menerus, pergantian tempat yang 
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mendadak, adanya penyakit mastitis dan berasal dari 

keturunan induk yang hanya sedikit menghasilkan air susu 

(Brahmantiyo, 2007). Kelinci umur 1-3 minggu sangat 

tergantung pada susu induk, pada umur ini pertumbuhan anak 

memberikan gambaran  potensi produksi susu induk. 

Rendahnya bobot sapih kelinci betina rex satin 

menggambarkan potensi produksi susu induk dan persaingan 

antar anak dalam memperoleh susu induk. Anak kelinci pada 

umur 1-3 minggu mencapai pertambahan bobot hidup dua kali 

lipat setiap minggu (Brahmantiyo, 2008). Perlu diperhatikan 

untuk penggantian sekam pada tikus yang sedang menyusui 

diharapkan setelah 18-21 hari setelah induk selesai menyusui, 

hal ini dimaksudkan agar induk tidak stres. Induk stres akan 

mengakibatkan penurunan produksi air susu hingga 

mengakibatkan berat anak tikus putih kurang dari normal 

(Syaifudin, 2010).  

Menurut pendapat Maertens, Lebas and Szendro 

(2006) menyatakan bahwa peningkatan pakan dan nutrisi 

pakan dapat di gunakan sebagai cara untuk meningkatkan 

jumlah anak sekelahiran, mempertahankan kebuntingan dan 

selanjutnya keluarnya air susu. Anak kelinci bergantung pada 

susu induk selama 21 hari sehingga perkembangan imunitas 

dan kecukupan pakan anak kelinci bergantung pada susu 

induk. Sembiring (2008) menyatakan bahwa kurangnya air 

susu akan berpengaruh pada bobot sapih anaknya, karena anak 

membutuhkan air susu dalam jumlah banyak untuk 

perumbuhan. Air susu pada induk yang sedang menyusui 

paling banyak biasanya dicapai pada minggu ke tiga kemudian 

air susu menurun sedikit demi sedikit, maka minggu keempat 

anak kelinci sudah bisa disapih dari induk. Peningkatan 

produksi air susu diketahui melalui peningkatan jumlah dan 

http://arifs08.student.ipb.ac.id/2010/06/27/breeder-tikus-putih/
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diameter rata-rata alveoli kelenjar mammae. Produksi dan 

pengeluaran air susu melibatkan prolaktin dan oksitosin yang 

akan merangsang semakin banyaknya pembentukan alveoli 

baru. Pada awal laktasi masih ditemukan proses pembentukan 

alveoli baru yang dirangsang oleh penghisapan air susu yang 

baik dan peningkatan kadar hormon prolaktin. 

Yuktiana, Armaya, Herri dan Sastramihardja (2011) 

menyatakan bahwa hormon prolaktin dan oksitosin berperan 

dalam peningkatan produksi air susu. Prolaktin berperan 

dalam sintesis air susu, sedangkan aktivitas oksitosin pada 

kelenjar mammae menimbulkan kontraksi sel-sel mioepitel, 

sehingga air susu akan terdorong menuju saluran susu. 

Produksi dan pengeluaran air susu melibatkan prolaktin dan 

oksitosin yang akan merangsang semakin banyaknya 

pembentukan alveoli baru. Pada awal laktasi masih ditemukan 

proses pembentukan alveoli baru yang dirangsang oleh 

penghisapan air susu yang baik dan peningkatan kadar hormon 

prolaktin. Oksitosin juga dapat memberikan efek yang serupa 

dengan mempercepat pengosongan alveoli melalui kontraksi 

mioepitel dan meningkatkan kecepatan sekresi protein dalam 

sel sekretorius yang melapisi dinding alveoli. Diameter alveoli 

kelenjar susu laktasi pada mencit sebesar 296,50±21,27 μ; 

394,57±53,97 μ; dan 384,29±40,40 μ. Dian (2007) 

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anak yang disusui 

maka jumlah air susu yang didapatkan tiap individu anak 

mencit akan menjadi lebih sedikit sehingga pertambahan bobot 

badan anak menjadi rendah dan akhirnya menurunkan bobot 

sapih anak mencit. Sebaliknya semakin sedikit jumlah anak 

yang disusui maka kemungkinan anak yang dihasilkan lebih 

berat bobot badanya karena kebutuhan anak mencit tersebut 

terpenuhi dengan baik. 
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2.4 Jumlah Anak Sekelahiran 

Jumlah anak sekelahiran merupakan jumlah anak 

sekelahiran dari seekor induk hamster. Rata-rata jumlah anak 

sekelahiran pada hamster sekitar 2-16 ekor, tetapi beberapa 

varietas jumlah anak sekelahiran pada rusia Campbell dapat 

melahirkan bayi hamster 14 ekor (Anonymous, 2010). 

Whysnu (2009) menyatakan bahwa jumlah anak pada hamster 

Campbell dikelompokkan menjadi 3 yaitu dengan jumlah anak 

sekelahiran sedikit dengan jumlah anak antara 1-4 ekor 

sekelahiran, hamster dengan jumlah anak sekelahiran sedang 

dengan jumlah anak antara 5-7 ekor sekelahiran, hamster 

dengan jumlah anak sekelahiran banyak dengan jumlah anak 

≥8 ekor sekelahiran. Jumlah anak sekelahiran memegang 

peranan penting dalam menentukan laju peningkatan populasi, 

karena jumlah anak sekelahiran yang tinggi akan 

mempengaruhi kenaikan populasi. Jumlah anak yang 

dihasilkan tergantung pada jumlah sel telur yang diovulasikan, 

jumlah sel telur yang dapat dibuahi dan laju mortalitas 

embrional. Induk pada hamster dengan jumlah anak 

sekelahiran banyak memiliki jumlah sel telur yang 

diovulasikan lebih banyak dibandingkan hamster dengan  

jumlah anak sekelahiran sedikit dan hamster dengan jumlah 

anak sekelahiran sedang, sehingga jumlah anak yang 

dilahirkan juga lebih banyak. Wibowo (2010) menyatakan 

bahwa jumlah anak sekelahiran dibatasi oleh jumlah telur yang 

diovulasikan, perbandingan telur yang fertil, dan kematian 

sebelum melahirkan, selain itu jumlah anak sekelahiran 

dibatasi pula oleh kapasitas uterus. 

Hamsteria (2012) menyatakan bahwa hamster tidak 

tahan udara panas, temperatur yang tinggi mampu 

menyebabkan penurunan kualitas reproduksinya. . Asal usul 
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hamster berasal dari daerah dengan tingkat cekaman yang 

rendah. Suhu lingkungan mempengaruhi bobot lahir ternak 

karena secara langsung mempengaruhi konsumsi ransum. 

Kondisi suhu yang tinggi dapat menyebabkan penurunan nafsu 

makan, sehingga memungkinkan terjadinya defisiensi zat 

pakan yang diperlukan oleh fetus, keadaan tersebut dapat 

mengakibatkan bobot lahir rendah. Suhu rendah dapat 

meningkatkan nafsu makan ternak, sehingga memungkinkan 

terjadinya defisiensi zat pakan pada fetus kecil, sehingga bobot 

lahir dapat lebih tinggi. 

Pada hamster dengan jumlah anak sekelahiran sedikit 

memiliki jumlah anak yang paling sedikit, air susu yang 

diberikan induk lebih banyak pada masing-masing anak 

hamster karena sedikit persaingan antar anak hamster, hal itu 

menyebabkan kenaikan bobot badan masing-masing anak 

hamster lebih besar dibandingkan pada hamster yang memiliki 

jumlah anak sekelahiran sedang dan hamster yang memiliki 

jumlah anak sekelahiran banyak. Limbong (2008) menyatakan 

bahwa hamster Campbell memiliki sifat politokous yaitu 

kemampuan melahirkan banyak anak dalam satu kelahiran. 

Pada ternak kelinci, seekor induk kelinci dapat melahirkan 

anak 4-12 ekor dengan rat-rata 6 ekor anak sekelahiran. 

Jumlah anak yang dilahirkan  oleh induk bervariasi jumlahnya, 

tergantung dari jenis, kemampuan pejantan dan waktu 

penyapihan anak. Jumlah anak yang lahir dipengaruhi oeh 

umur induk, bangsa, keadaan badan induk dan pejantan yang 

dipakai. 

 

2.5 Mortalitas Anak Fase Menyusu 

Sembiring (2008) menyatakan bahwa tingkat 

mortalitas biasanya dipengaruhi oleh jumlah anak yang 
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dilahirkan yang mana biasanya semakin banyak jumlah anak 

yang dilahirkan cenderung mortalitas anak selama menyusui 

lebih tinggi dibandingkan jumlah anak yang dilahirakan 

sedikit karena pada kondisi jumlah anak yang lebih banyak 

maka tingkat kompetensi (persaingan) anak untuk memperoleh 

air susu induk lebih tinggi dibandingkan jumlah anak yang 

dilahirkan lebih sedikit. Dian (2007) manyatakan bahwa salah 

satu penyebab tingginya persentase kematian anak sebelum 

disapih adalah adanya pemilihan berdasarkan jumlah anak 

sekelahiran dan seleksi indeks berdasarkan peningkatan 

jumlah anak sekelahiran yang tinggi serta pemilihan 

berdasarkan penurunan bobot badan umur enam minggu. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas antara lain 

jumlah sekelahiran, kondisi induk setelah beranak, kondisi 

lingkungan, dan sistem perkawinan.  

Aprilliana dkk (2013) menyatakan bahwa jumlah anak 

yang dilahirkan memiliki pengaruh terhadap tingkat 

mortalitas. Semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan 

semakin tinggi pula tingkat mortalitasnya, begitu pula 

sebaliknya apabila semakin sedikit jumlah anak yang 

dilahirkan semakin rendah tingkat mortalitasnya. Persaingan 

antar anak hamster semakin tinggi dalam memperoleh air susu 

sehingga kurang optimalnya pemberian air susu pada anak 

hamster menyebabkan tingkat mortalitas juga tinggi. Kematian 

sesudah kelahiran pada ternak dapat mempengaruhi 

keuntungan suatu peternakan dan laju peningkatan genetik 

yang mungkin melalui pengaruhnya pada seleksi. Hal ini 

terjadi pada beberapa hari setelah lahir dan disebabkan karena 

faktor genetik, lingkunga dan interaksi keduannya diantaranya 

adalah bobot lahir, jumlah anak sekelahiran, keunggulan anak-

ankanya dan kemampuan induk (Maylinda, 2010). 
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2.6 Pertumbuhan Anak Umur Sapih 

Pertumbuhan adalah perubahan ukuran yang meliputi 

perubahan berat hidup, bentuk, dimensi linier dan komposisi 

tubuh, termasuk perubahan komponen-komponen tubuh sepert 

otot lemak, tulang dan organ serta komponen-komponen 

kimia, terutama air, lemak protein dan abu pada karkas 

(Maura, 2011). Pertumbuhan optimal pra sapih adalah pada 

tujuh hari kedua atau antara minggu pertama dan kedua. 

Pertambahan bobot badan anak mencit sampai disapih adalah 

0,45-0,52 (g/ekor/hari). Hormon prolaktin adalah hormon yang 

mempunyai fungsi merangsang kelenjar susu pada beberapa 

mamalia termasuk, mencit, kelinci dan marmot. Pertumbuhan 

sebelum lahir dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

mutu genetik ternak, umur serta bobot badan induk yang 

melahirkan, pakan induk dan suhu lingkungan selama 

kebuntingan. 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. Penyapihan hendaknya 

dilakukan saat umur sapih, karena apabila dilakukan lebih dini 

maka pertumbuhan anak akan terhambat (Dian, 2007). 

Pertumbuhan anak baik hewan maupun manusia 

sebelum disapih atau prasapih sangat tergantung pada induk. 

Dian (2007) menyatakan bahwa pertambahan berat jaringan 

dan organ-organ adalah akibat proses hyperplasia yaitu 

pertambahan jumlah sel dan hypertrofi yaitu pertambahan 

besar sel-sel dari jaringan atau organ-organ tersebut. 

Pertumbuhan anak sebelum sapih dipengaruhi oleh genetik, 

bobot lahir, jumlah anak sekelahiran, produksi air susu induk, 

perawatan induk dan umur induk. Pertumbuhan dari lahir 

sampai sapih sebagian besar dipengaruhi oleh jumlah susu 
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yang dihasilkan induk dan kesehatan individu itu sendiri selain 

itu nutrisi yang baik akan dapat mencukupi kebutuhan induk 

dan anak saat berada dalam uterus maupun saat menyusu. 

Jumlah anak sekelahiran yang tinggi tidak selalu menghasilkan 

jumlah anak sapih yang tinggi pula.  

Sinaga (2009) menyatakan bahwa sejak lahir anak 

tikus mempunyai pertambahan bobot harian yang semakin 

meningkat sampai umur 6 minggu. Periode pertumbuhan ini 

disebut fase pertumbuhan dipercepat, setelah mencapai umur 6 

minggu akan terjadi penuruan pertabahan bobot badan, 

biasannya periode pertumbuhan ini disebut fase pertumbuhan 

diperlambat. Bramantiyo (2008) menyatakan bahwa 

pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir pada 

kelinci tergantung pada bobot lahir, jumlah anak sekelahiran, 

produksi susu dan sifat asuh (Maternal ability) dari induk serta 

konsumsi makanan. Jumlah anak yang sedikit menyebabkan 

anak mendapatkan air susu yang cukup sehingga dapat 

mencapai bobot sapih yang lebih besar dan bobot lahir anak 

besar sehingga mempunyai daya hisap yang kuat. Untuk 

mengukur pertumbuhan, parameter yang sering digunakan 

adalah pertambahan bobot hidup persatuan waktu. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan rakyat milik 

Bapak Hariyanto Desa Klampok RT.01 RW.05 No.225 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian 

berlangsung selama 1 bulan 2 minggu mulai dari 9 November 

2015 sampai 18 Januari 2016. 

 

3.2 Materi dan Metode 

3.2.1 Materi 

1. Hamster Campbell Normal jantan sebanyak 25 ekor 

ukuran besar umur 4 bulan, dengan bobot badan antara 

40-42 g. 

2. Hamster Campbell Panda betina sebanyak 25 ekor 

ukuran besar umur 4 bulan dengan bobot badan antara 

40-42 g. 

3. Pakan berupa BR-1 (PT Japfa Comfeed), pollard (PT 

Japfa Comfeed) dan kecambah. 

4. Alas kandang hamster yang digunakan yaitu serutan 

kayu. 

5. Air minum menggunakan air dari PDAM. 

6. Pemberian penerangan pada kandang menggunakan 

lampu  5 watt. 

 

3.2.2 Peralatan 

1. Kandang hamster terbuat dari baskom dan kayu 

dengan panjang 20cm, lebar 20 cm dan tinggi 23 cm 

sebanyak 24 petak, bagian atas dan samping kandang 
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ditutup dengan rangkaian kawat sebagai pencegah 

hamster keluar dari kandang. 

2. Botol minum khusus hamster dengan sistem nipple 

sebanyak 25 buah. 

3. Alat untuk mengangkat anak hamster menggunakan 

sendok makan. 

4. Timbangan digital atau analitik untuk menimbang 

pakan dan anak hamster. 

5. Alat pengukur suhu dan kelembaban 

(Thermohygrometer). 

6. Lampu 5 watt berwarna kuning, merek Chiyoda 

 

3.2.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode percobaan dengan 5 perlakuan  dan 5 

ulangan, sehingga jumlah hamster yang digunakan sebanyak 

25 pasang hamster. Perlakuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

P0      : Kontrol (tanpa pencahayaan). 

P1 : Lama pencahayaan selama 6 jam. 

P2 : Lama pencahayaan selama 12 jam. 

P3 : Lama pencahayaan selama 18 jam. 

P4 : Lama pencahayaan selama 24 jam. 

U1-U5 : Ulangan percobaan.  

 

3.3 Persiapan Penelitian 

Adapun persiapan yang dilakukan sebelum penelitian 

sebagai berikut: 

1. Persiapan kandang dan alas kandang berupa serutan 

kayu 
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2. Persiapan botol minum dengan sistem nipple yang 

disusun berdasarkan jumlah petak kandang, setiap 

petak kandang diberi satu botol minum. 

3. Persiapan Thermohygrometer yang diletakkan pada 

dinding luar dekat kandang. 

4. Persiapan pakan campuran yang terdiri dari BR-1, 

pollard dan kecambah. 

5. Persiapan hamster Campbell Normal jantan sebanyak 

25 ekor ukuran besar umur 4 bulan, dengan bobot 

badan antara 40-42 g, dan hamster Campbell Panda 

betina sebanyak 25 ekor ukuran besar umur 4 bulan, 

dengan bobot badan antara 40-42 g. 

6. Persiapan pencahayaan disetiap perlakuan dengan 

menggunakan lampu 5 watt. 

7. Perkawinan hamster di awali dengan proses 

perjodohan, dilakukan pemilihan ternak jantan terlebih 

dahulu, yang kemudian di letakkan pada tiap-tiap 

petak kandang, agar jantan mampu menguasai dan 

beradaptasi dengan tempat perkawinannya. Hamster 

betina dimasukkan kedalam petak, untuk mengetahui 

pasangan mana yang berjodoh. Apabila hamster betina 

menerima pejantan maka dianggap berjodoh, 

sebaliknya jika kedua hamster saling menyerang maka 

dianggap tidak berjodoh. Penjodohan dilakukan pada 

umur 1 bulan. 

8. Hamster dikawinkan pada saat umur 4 bulan. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian terdiri dari: 

1. Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian dengan 

menggunakan 5 ulangan dan 5 perlakuan yang diacak 
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secara bebas. Denah pengacakan kandang perlakuan 

yang ada dilapang pada Tabel 1 yaitu: 

Tabel 1. Denah Percobaan Pengacakan 

Perlakuan 
Ulangan 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 

P1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 P1U1 

P2 P2U3 P2U4 P2U5 P2U1 P2U2 

P3 P3U4 P3U5 P3U1 P3U2 P3U3 

P4 P4U5 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

2. Pemberian pakan di lakukan 2 kali sehari yaitu pagi 

hari dan sore hari. 

3. Pemberian minum dilakukan secara adlibitum. 

4. Pengukuruhan suhu dan kelembaban dilakukan pada 

pagi hari dan sore hari. 

5. Program kebersihan kandang dilakukan 2 hari sekali 

karena baunya cepat menyengat tetapi kalau sudah 

melahirkan tidak boleh diganti terlebih dahulu. 

6. Pengamatan kebuntingan sampai lahir. 

7. Konsumsi pakan yang diberikan pada saat bunting 

sampai melahirkan. 

8. Produksi susu dilakukan dengan cara ditimbang 

hamster yang menyusui sebelum diberi pakan dan  

penimbangan dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi 

dan sore. 
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9. Perhitungan anak dilakukan setelah anak lahir (tidak 

boleh lebih dari 24 jam). 

10. Pengamatan mortalitas anak hamster fase menyusu 

dilakukan sampai umur sapih. 

11. Pengamatan pertumbuhan anak sampai umur sapih 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Cara Mengamati 

3.5.1 Produksi susu induk 

Produksi susu induk dihitung dengan menimbang induk 

hamster sebelum dan sesudah menyusui, selisih bobot badan 

adalah jumlah produksi susu yang dihasilkan oleh induk. 

Akbar, Sjofjan, Minarti (2013) menyatakan bahwa 

penghitungan produksi air susu dilakukan dengan menimbang 

induk kelinci sebelum dan sesudah menyusui, selisih bobot 

badan adalah jumlah produksi air susu yang dihasilkan oleh 

induk.  

3.5.2 Jumlah anak sekelahiran (Litter Size) 

Jumlah anak sekelahiran diketahui dengan mengamati 

dan menghitung jumah semua anak hamster yang dilahirkan 

dari seekor induk hamster Campbell. Perhitungan dilakuan ± 

24 jam setelah anak dilahirkan oleh induk hamster (Aprilliana 

dkk, 2013). 

3.5.3 Mortalitas anak fase menyusu 

Mortalitas merupakan banyaknya anak hamster yang 

mati dalam suatu populasi tertentu pada hamster tersebut 

berada. Nilai mortalitas dalam bentuk persentase diperoleh 

dengan cara membagi jumlah anak hamster yang mati sampai 

umur sapih dengan jumlah populasi awal dikalikan 100 persen. 

Mortalitas diamati dan dicatat setiap hari selama penelitian. 
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Somala (2009) menyatakan bahwa mortalitas anak mencit 

selama menyusu 21hari (%) adalah perbandingan jumlah 

mencit yang mati per induk saat disapih dengan jumlah anak 

sekelahiran dikali seratus persen. 

3.5.4 Pertumbuhan anak sampai umur sapih  

Pertumbuhan anak diketahui dengan cara menimbang 

bobot semua anak hamster per individu selama seminggu 

sekali sampai umur sapih. Pertumbuhan anak mencit pra sapih 

dimulai dari umur 0 hari atau lahir hingga hari ke-21 atau 

disapih (Dian, 2007). 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) desain Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Jika perlakuan memberikan pengaruh nyata atau 

signifikan maka di uji kembali menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan. Berikut model matematika Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) menurut Mudriyanto (2011) adalah 

sebagai berikut: 

 

Yij = μ + Τi + εij 

 

Keterangan : 

Yij = Pengamatan Pada Perlakuan Ke I Ulangan Ke J  

Μ  = Nilai Rataan  

Τ  i= Pengaruh Perlakuan Ke I  

Εij = Galat Percobaan Pada Perlakuan Ke I, Ulangan Ke J 

I   = 1,2,………T  Perlakuan  

J   = 1,2……….R Ulangan  

Εij ~ Nid (0,Σ²) 
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3.7 Batasan Istilah 

Hamster Campbell Normal: Hamster Campbell Normal 

berwarna kuning gelap 

kecoklatan dengan garis hitam 

dibagian punggung dan 

memiliki rambut yang panjang 

di sekitar kaki.  

Hamster Campbell Panda: Hamster Campbell Panda ini 

memiliki warna rambut hanya 

terdapat putih dan 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. 

Umur sapih: Umur Sapih merupakan umur 

penyapihan anak yang 

dilakukan pada umur 2 

minggu. 

Penyapihan:  Pemisahan antara anak dari 

induk setelah berumur 21hari. 

Hipothalamus:    Hipothalamus merupakan 

pusat dari sistem hormonal 

yang mengatur kerja hormonal 

pada organ-organ yang lain. 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaaan Umum Lokasi Pelaksanaan Penelitian 

Hasil penelitian rata-rata suhu dan kelembaban diluar 

kandang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Nilai rataan suhu dan kelembaban diluar 

kandang 

Waktu 
Rata-rata suhu dan kelembaban 

Suhu (°C) Kelembaban (%) 

Pagi (07-08 WIB) 26,56±1,21 79,73±3,91 

Sore (16-17 WIB) 25,76±1,22 72,63±1,79 

 

Hasil penelitian didapatkan bahwa rataan suhu pada 

pagi hari di lokasi penelitian adalah 26,56±1,21°C dan sore 

hari 25,76±1,22°C, sedangkan kelembaban pada pagi hari 

adalah 79,73±3,91% dan sore hari 72,63±1,79%. Sugiarto 

(2013) menyatakan bahwa Hamster Campbell hidup 

dilingkungan yang bersuhu 20-26°C dengan kelembaban 

sekitar 70-79%. Lokasi penelitian sudah cukup baik sebagai 

habitat dari hamster Campbell, hal ini ditandai dengan hamster 

di lokasi penelitian tidak mengalami stres, nafsu makan baik, 

mampu bereproduksi secara maksimal. Rata-rata jumlah anak 

sekelahiran pada hamster sekitar 2-16 ekor tetapi beberapa 

varietas jumlah anak sekelahiran pada rusia Campbell dapat 

melahirkan bayi hamster 14 ekor (Anonymous, 2010). Pakan 

yang diberikan pada penelitian ini berupa pollard, BR-1 dan 

kecambah, pemberian pakan dilakukan selama 2 kali dalam 
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sehari untuk kandungan nutrisi pakan dapat dilihat pada 

lampiran 13.  

Jumlah rata-rata anak hamster yang dilahirkan pada 

saat penelitian sekitar 4-8 ekor per induk dan jumlah anak 

serta indukan hamster yang mati hanya sedikit, kematian anak 

disebabkan oleh kecacatan dari anak dan dimakan oleh 

induknya sendiri sedangkan untuk indukan yang mati setelah 

anak berumur antara prasapih-sapih hal tersebut disebabkan 

karena terlalu lama pencahayaan yang diberikan. Hamsteria 

(2012) menyatakan bahwa karena hamster tidak tahan udara 

panas, temperatur yang tinggi mampu menyebabkan 

penurunan kualitas reproduksi pada hamster. Hasil penelitian 

yang telah dianalisis menggunakan analisis ragam anova, 

rancangan acak lengkap di peroleh bahwa lama pencahayaan 

dengan lampu 5 watt berwarna kuning berpengaruh terhadap 

jumlah anak sekelahiran, untuk mengetahui perlakuan yang 

signifikan maka diuji kembali menggunakan uji jarak 

berganda duncan. Hasil di peroleh bahwa pada P3 dengan 

rataan 5,60±2,19
 
(ekor), P0 dengan rataan  5,80±1,48 (ekor), 

P2 dengan rataan 6,00±0,71 (ekor) dan P1 dengan rataan 

6,20±1,10
 

(ekor), memberikan perbedaan terhadap jumlah 

anak sekelahiran pada anak hamster Campbell. Lama 

pencahayaan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak hamster 

Campbell pada umur sapih, hasil yang diperoleh setelah 

dianalisis, bahwa P4 dengan rataan 6,49±1,16 (g/ekor/minggu) 

memberikan pertumbuhan paling tinggi tetapi pengaruhnya 

tidak berbeda dengan P0 dengan rataan 5,46±0,68
 

(g/ekor/minggu), pertumbuhan terendah pada P3 dengan 

rataan 4,56±1,22 . Lavergne (2005) menyatakan bahwa 

pemberian cahaya yang terus menerus selama 24 jam akan 

meningkatkan tingkah laku makan dan minum serta aktivitas 
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lainnya. Lama pencahayaan akan berpengaruh langsung 

terhadap mata untuk mengolah cahaya agar merangsang 

hipothalamus. Hipothalamus merupakan pusat dari sistem 

hormonal yang mengatur kerja hormonal pada organ-organ 

yang lain. Hipothalamus akan memerintahkan hipofisa 

pituitaria anterior untuk mengeluarkan hormon TSH (Thyroid 

Stimulating Hormone) dan hormon Somatotropin. Hormon ini 

berperan dalam pertumbuhan. Navara and Nelson (2007) 

menyatakan bahwa peningkatan paparan cahaya pada malam 

hari dapat meningkatkan resiko gangguan metabolisme, 

gangguan fungsi neuroendokrin serta gangguan fungsi 

reproduksi.  

 

4.2 Produksi Susu Induk dengan Lama Pencahayaan yang 

Berbeda 

Data dan hasil analisis penelitian produksi susu induk 

hamster Campbell menggunakan perlakuan lama pencahayaan 

6 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 jam dapat dilihat pada lampiran 

1. Hasil perhitungan menggunakan analisis ragam anova, 

rancangan acak lengkap diperoleh bahwa lama pencahayaan 

menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning tidak 

berpengaruh nyata terhadap produksi susu induk. Rataan hasil 

produksi susu induk hamster Campbell dapat dilihat pada 

Tabel 3 di bawah ini: 
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Tabel 3. Nilai rataan produksi susu induk selama menyusui 

(g/ekor/minggu)   

Perlakuan 
Rata-rata produksi susu induk 

(g/ekor/minggu) 

P0 139,90±53,56 

P1 140,40±50,18 

P2 149,98±29,50 

P3 178,80±26,64 

P4 141,10±39,54 

 

 Grafik dibawah ini akan memperjelas hasil nilai rataan 

yang ditampilakan pada Tabel 3 diatas.   

Gambar 2. Grafik produksi susu induk 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi susu 

pada induk hamster Campbell mempunyai variasi yang sama 

dengan hasil rata-rata P0 dengan rataan 139,90±53,56 

(g/ekor/minggu), P1 dengan rataan 140,40±50,18 

(g/ekor/minggu), P2 dengan rataan 149,98±29,50 

(g/ekor/minggu), P3 dengan rataan 178,80±26,64 
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(g/ekor/minggu) dan P4 dengan rataan 141,10±39,54 

(g/ekor/minggu). Sembiring (2008) menyatakan bahwa air 

susu pada induk yang sedang menyusui paling banyak 

biasanya dicapai pada minggu ke tiga kemudian air susu 

menurun sedikit demi sedikit, maka minggu keempat anak 

kelinci sudah bisa disapih dari induk. Peningkatan produksi air 

susu diketahui melalui peningkatan jumlah dan diameter rata-

rata alveoli kelenjar mammae laktasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian pencahayaan dengan lampu 5 

watt berwarna kuning tidak memberikan berpengaruh terhadap 

produksi susu induk selama menyusui anaknya. Sembiring 

(2009) menyatakan bahwa produksi dan pengeluaran air susu 

melibatkan prolaktin dan oksitosin yang akan merangsang 

semakin banyaknya pembentukan alveoli baru. Pada awal 

laktasi masih ditemukan proses pembentukan alveoli baru 

yang dirangsang oleh penghisapan air susu yang baik dan 

peningkatan kadar hormon prolaktin. Penelitian menunjukkan 

induk betina hamster Campbell menghasilkan produksi susu 

dalam jumlah banyak tetapi pada saat masa pra sapih sampai 

masa sapih produksi susu tersebut menurun hal tersebut 

dikarenakan tidak ada lagi anak hamster Campbell yang 

menghisap air susu tersebut. 

 

4.3 Jumlah Anak Sekelahiran (Litter Size) dengan Lama 

Pencahayaan yang Berbeda 

Data dan hasil analisis ragam jumlah anak sekelahiran 

pada hamster Campbell dengan perlakuan menggunakan lama 

pencahayaan menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning 

selama 6 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 jam dapat dilihat pada 

lampiran 2. Hasil perhitungan menggunakan analisis ragam 

anova dengan rancangan acak lengkap diperoleh bahwa 
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jumlah anak sekelahiran memberikan pengaruh nyata terhadap 

anak hamster Campbell dan perhitungan dilanjutkan dengan 

uji jarak berganda duncan untuk memberikan pengaruh nyata 

atau signifikan, hasil diperoleh bahwa pada P3, P0, P2 dan P1 

memberikan perbedaan terhadap jumlah anak sekelahiran 

dengan lama pencahayaan 5 watt berwarna kuning. Adapun 

nilai rataan jumlah anak sekelahiran dapat dilihat pada Tabel 4 

di bawah ini: 

Tabel 4. Nilai rataan jumlah anak sekelahiran pada anak 

hamster Campbell 

Perlakuan Rata-rata jumlah anak sekelahiran (ekor) 

P4 3,60±0,89
a
 

P3 5,60±2,19
b
 

P0 5,80±1,41
b
 

P2 6,00±0,71
 b
 

P1 6,20±1,10
 b
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

  

Grafik dibawah ini akan memperjelas hasil nilai rataan 

yang ditampilakan pada Tabel 4 diatas.  
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Gambar 3. Grafik jumlah anak sekelahiran pada anak 

hamster Campbell 

 

Hasil penelitian yang ditampilkan pada Tabel 4 bahwa 

rataan jumlah anak sekelahiran anak hamster Campbell 

menggunakan lama pencahayaaan 5 watt berwarna kuning 

memberikan hasil tidak berbeda nyata terhadap P4 dengan 

rataan 3,60±0,89
 

(ekor), sedangkan P0 dengan rataan 

5,80±1,48
 

(ekor), P1 dengan rataan 6,20±1,10 (ekor), P2 

dengan rataan 6,00±0.71 (ekor) dan P3 5,60±2,19
 

(ekor) 

memberikan perbedaan yang nyata. Whysnu (2009) 

menyatakan bahwa jumlah anak pada hamster Campbell 

dikelompokkan menjadi 3 yaitu dengan jumlah anak 

sekelahiran sedikit dengan jumlah anak antara 1-4 ekor 

sekelahiran, hamster dengan jumlah anak sekelahiran sedang 

dengan antara 5-7 ekor sekelahiran, hamster dengan jumlah 

banyak anak sekelahiran dengan ≥8 ekor sekelahiran. Jumlah 

anak sekelahiran memegang peranan penting dalam 

menentukan laju peningkatan populasi, karena jumlah anak 

sekelahiran yang tinggi akan mempengaruhi kenaikan 

populasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak 

sekelahiran memberikan perbedaan yang nyata terhadap P0, 
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P1, P2 dan P3 dengan jumlah variasi yang sama, sedangkan 

pada P4 tidak memberikan perbedaan yang nyata. Iriandini 

dkk (2013) menyatakan bahwa cahaya merupakan bentuk stres 

fisik dan psikologis mengaktifkan respon sentral dan perifer 

sistem endokrin yang secara umum mengganggu proses 

spermatogenesis khususnya terhadap kuantitas dan kualitas 

spermatozoa mencit terdiri dari konsentrasi, morfologi dan 

motilitas. Wibowo (2010) menyatakan bahwa pada hamster 

dengan jumlah anak sekelahiran sedikit memiliki jumlah anak 

yang paling sedikit, air susu yang diberikan induk lebih 

banyak pada masing-masing anak hamster karena sedikit 

persiangan antar anak hamster. Jumlah anak sekelahiran di 

tentukan oleh tiga faktor yaitu: jumlah sel telur yang 

dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, fertilisasi dan kondisi 

selama masa kebuntingan. Faktor tersebut tergantung dari 

umur induk, berat badan induk, pejantan, lingkungan dan 

genetik. 

 

4.4 Mortalitas Anak Fase Menyusu dengan Lama 

Pencahayaan yang Berbeda 

Data dan hasil analisis ragam dengan perlakuan 

pemberian lama pencahayaan menggunakan lampu 5 watt 

berwarna kuning pada anak hasil persilangan hamster 

Campbell Normal dengan Campbell Panda terhadap kematian 

anak hamster Campbell fase menyusu dapat dilhat pada 

lampiran 3 dan lampiran 10. Hasil analisis ragam anova, 

rancangan acak lengkap menunjukkan bahwa dengan lama 

pencahayaan yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap mortalitas anak hamster fase menyusu. Rataan 

kematian anak hamster Campbell hasil perkawinan hamster 
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Campbell Normal dengan Campbell Panda dapat dilihat pada 

Tabel 5 dan grafik dibawah ini:  

 

Tabel 5. Nilai rataan mortalitas anak fase menyusu 

Perlakuan 

Jumlah anak sekelahiran 

(ekor) 
Rata-rata 

mortalitas (%) 
Hidup Mati 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

29 

31 

30 

28 

18 

2 

0 

4 

2 

1 

6,66±14,91
 

00,00±00,00 

13,33±18,26 

20,00±44,72 

5,00±11,18 

 

Grafik dibawah ini akan memperjelas hasil nilai 

rataan yang ditampilakan pada Tabel 5 diatas.  

Gambar 4. Grafik mortalitas anak hamster Campbell fase 

menyusu 

Hasil analisis menggunakan rancangan acak lengkap 

menunjukkan bahwa rataan mortalitas anak fase menyusu 

dengan lama pencahayaan menggunakan lampu 5 watt 
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berwarna kuning tidak memberikan pengaruh yang nyata 

tetapi jumlah variasi antara perlakuan sama. Hasil penelitian 

diperoleh rata-rata terhadap P0 dengan rataan 6,66±14,91 (%), 

P1 dengan rataan 00,00±00,00 (%), P2 dengan rataan 

13,33±18,26 (%), P3 dengan rataan 20,00±44,72 (%) dan P4 

dengan rataan 5,00±11,18 (%). Dian (2007) manyatakan 

bahwa salah satu penyebab tingginya persentase kematian 

anak sebelum disapih adalah adanya pemilihan berdasarkan 

jumlah anak sekelahiran dan seleksi indeks berdasarkan 

peningkatan jumlah anak sekelahiran yang tinggi serta 

pemilihan berdasarkan penurunan bobot badan umur enam 

minggu. Faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas antara 

lain jumlah anak sekelahiran, kondisi induk setelah beranak, 

kondisi lingkungan, dan sistem perkawinan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan lama pencahayaan yang 

menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning tidak 

memberikan pengaruh terhadap mortalitas anak hamster fase 

menyusu. 

 

4.5 Pertumbuhan Anak sampai Umur Sapih dengan Lama 

Pencahayaan yang Berbeda 

Pertumbuhan adalah proses peningkatan dalam ukuran 

tulang, otot, organ dalam dan bagian tubuh lain yang terjadi 

sebelum lahir dan sesudah lahir sampai dewasa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa anak hamster Campbell selama 

penelitian memperlihatkan pertumbuhan yang pesat dari lahir 

sampai umur sapih pada semua perlakuan. Anak hamster 

mulai di sapih pada umur 14 hari. 

Data hasil analisis ragam pertumbuhan anak hamster 

Campbell umur sapih dengan perlakuan pemberian lama 

pencahayaan yang berbeda pada persilangaan hamster 
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Campbell Normal dengan Campbell Panda dapat dilihat pada 

lampiran 4, lampiran 11 dan lampiran 12. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa P4 memberikan pertumbuhan paling 

tinggi tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan P0. Adapun 

nilai rataan pertumbuhan anak umur sapih dapat dilihat pada 

Tabel 6 dan grafik dibawah ini: 

Tabel 6. Nilai rataan pertumbuhan anak hamster Campbell 

umur sapih 

Perlakuan 
Rata-rata pertumbuhan anak sapih 

(g/ekor/minggu) 

P3 

P2 

P1 

P0 

P4 

4,56±1,22
a
 

5,12±0,25
a
 

5,23±0,57
a
 

5,46±0,68
ab

 

6,49±1,16
b
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

(P<0,05). 

 

Grafik dibawah ini akan memperjelas hasil nilai rataan 

yang ditampilakan pada Tabel 6 diatas.  
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Gambar 5. Grafik pertumbuhan anak hamster Campbell umur 

sapih 

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 6 diperoleh 

bahwa pada P4 menunjukkan nilai pertumbuhan yang paling 

tinggi dengan rataan 6,49±1,16
 
(g/ekor/minggu), sedangkan 

nilai pertumbuhan paling rendah pada P3 dengan rataan 

4,56±1,22
 

(g/ekor/minggu). Hasil penelitian dianalisis 

menggunakan analisis ragam anova, rancangan acak lengkap 

diproleh hasil bahwa pemberian lama pencahayaan 

menggunakan lampu 5 watt berwarna kuning terhadap 

pertumbuhan anak hamster sampai umur sapih memberikan 

pengaruh nyata dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda 

duncan hal tersebut digunakan untuk memperoleh data yang 

signifikan bahwa P4 memberikan pertumbuhan paling tinggi 

tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan P0.  Dian (2007) 

menyatakan bahwa pertumbuhan anak sebelum sapih 

dipengaruhi oleh genetik, bobot lahir, jumlah anak 

sekelahiran, produksi air susu induk, perawatan induk, dan 

umur induk. Pertumbuhan dari lahir sampai sapih sebagian 

besar dipengaruhi oleh jumlah susu yang dihasilkan induk dan 

kesehatan individu itu sendiri selain itu nutrisi yang baik akan 
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dapat mencukupi kebutuhan induk dan anak saat berada dalam 

uterus maupun saat menyusu. Jumlah anak sekelahiran yang 

tinggi tidak selalu menghasilkan jumlah anak sapih yang 

tinggi pula. 

Hasil penelitian menggunakan lama pencahayaan 

dengan lampu 5 watt berwarna kuning memberikan hasil 

terbaik pada P4. Maura (2011) menyatakan bahwa 

pertumbuhan optimal pra sapih adalah pada tujuh hari kedua 

atau antara minggu pertama dan kedua. Pertambahan bobot 

badan anak mencit sampai disapih adalah 0,45-0,52 

(g/ekor/hari). Hormon prolaktin adalah hormon yang 

mempunyai fungsi merangsang kelenjar susu pada beberapa 

mamalia termasuk, mencit, kelinci dan marmot. Sinaga (2009) 

menyatakan bahwa sejak lahir anak tikus mempunyai 

pertambahan bobot harian yang semakin meningkat sampai 

umur 6 minggu. Periode pertumbuhan ini disebut fase 

pertumbuhan dipercepat. Setelah mencapai umur 6 minggu 

akan terjadi penuruan pertambahan bobot badan, biasannya 

periode pertumbuhan ini disebut fase pertumbuhan 

diperlambat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian lama 

pencahayaan dengan lampu 5 watt berwarna kuning tidak 

memberikan perbedaan terhadap produksi susu induk dengan 

rataan hasil terbaik 150,03±39,88 (g/ekor/minggu), sedangkan 

jumlah anak sekelahiran memberikan perbedan terhadap P4 

dengan rataan 3,60±0,89 (ekor) dengan rataan hasil terbaik 

5,9±5,41 (ekor), untuk mortalitas anak fase menyusu diperoleh 

hasil terbaik dengan rataan 8,99±17,8 (%) dan pertumbuhan 

anak hamster sampai umur sapih diperoleh hasil terbaik 

terhadap P4 dengan rataan 6,49±1,16 (g/ekor/minggu). 

 

5.2 Saran 

Disarankan perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai produksi susu induk hamster selama menyusui dan 

sifat produksi ternak hamster dengan lama pencahayaan yang 

berbeda, dengan temperatur di dalam kandang serta bentuk 

dan warna lampu yang berbeda. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data produksi susu induk selama menyusui 

 

Perlakuan 

 

Ulangan 

Produksi susu induk 

(g/ekor/minggu) 
Rata-rata 

    

 
1 226 15,07 

 
2 110 7,33 

P0 3 122 8,10 

 
4 154 10,23 

 
5 89 5,90 

 
1 206 13,73 

 
2 241 16,07 

P1 3 100 6,63 

 
4 108 7,17 

 
5 48 3,20 

 
1 122 8,10 

 
2 138 9,17 

P2 3 190 12,65 

 
4 172 11,47 

 
5 129 8,60 

 
1 187 12,43 

 
2 199 13,23 

P3 3 146 9,73 

 
4 156 10,40 

 
5 207 13,80 

 
1 102 6,77 

 
2 162 10,80 

P4 3 177 11,80 

 
4 95 6,33 

 
5 170 11,33 
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Lampiran 2. Data jumlah anak sekelahiran (litter size) 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah anak 

sekelahiran (ekor) 

 
1 6 

 
2 8 

P0 3 4 

 
4 5 

 
5 6 

 
1 7 

 
2 7 

P1 3 5 

 
4 5 

 
5 7 

 
1 6 

 
2 6 

P2 3 5 

 
4 7 

 
5 6 

 
1 7 

 
2 7 

P3 3 2 

 
4 5 

 
5 7 

 
1 3 

 
2 4 

P4 3 5 

 
4 3 

 
5 4 
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Lampiran 3. Data mortalitas anak fase menyusu 

Perlakuan Ulangan 
Litter size 

(ekor) 

Mortalitas 

(%) 

    

 
1 6 2 

 
2 8 0 

P0 3 4 0 

 
4 5 0 

 
5 6 0 

 
1 7 0 

 
2 7 0 

P1 3 5 0 

 
4 5 0 

 
5 7 0 

 
1 6 0 

 
2 6 2 

P2 3 5 0 

 
4 7 0 

 
5 6 2 

 
1 7 0 

 
2 7 0 

P3 3 2 2 

 
4 5 0 

 
5 7 0 

 
1 3 0 

 
2 4 1 

P4 3 5 0 

 
4 3 0 

 
5 4 0 
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Lampiran 4. Data pertumbuhan anak umur sapih 

Perlakuan Ulangan 

Minggu 

ke-1 

(g/ekor) 

Minggu 

ke-2 

(g/ekor) 

Total 
Rata-

rata 

P0 

1 1,88 3,28 5,16 2,58 

2 1,88 2,77 4,66 2,33 

3 2,40 4,05 6,45 3,23 

4 2,23 3,56 5,78 2,89 

5 2,04 3,19 5,24 2,62 

P1 

1 1,88 2,88 4,76 2,38 

2 1,87 2,79 4,66 2,33 

3 2,28 3,63 5,91 2,96 

4 2,22 3,54 5,76 2,88 

5 2,04 3,03 5,06 2,53 

P2 

1 2,03 3,20 5,23 2,61 

2 2,05 2,78 4,83 2,42 

3 2,06 3,42 5,49 2,74 

4 2,01 3,00 5,01 2,51 

5 2,00 3,03 5,04 2,52 

P3 

1 1,88 2,87 4,75 2,37 

2 1,80 2,75 4,55 2,27 

3 2,59 0,00 2,59 1,30 

4 2,25 3,66 5,90 2,95 

5 2,01 3,03 5,04 2,52 

P4 

1 1,73 3,88 5,61 2,81 

2 3,24 5,17 8,40 4,20 

3 2,07 3,45 5,52 2,76 

4 2,04 4,40 6,44 3,22 

5 2,41 4,09 6,50 3,25 
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Lampiran 5. Data suhu dan kelembaban di luar kandang 

bagian 1 

Hari 

Pagi (07-08 WIB) Sore (16-17 WIB) 

Suhu Kelembaban Suhu Kelembaban 

(°C) % (°C) % 

1 26 78 25 78 

2 25 79 24 70 

3 26 79 25 76 

4 27 85 26 74 

5 27 82 26 76 

6 27 79 26 74 

7 27 86 26 70 

8 27 81 26 73 

9 26 89 26 74 

10 26 76 26 71 

11 26 83 26 72 

12 25 86 24 70 

13 25 77 24 71 

14 25 83 24 72 

15 28 85 27 73 

16 29 76 28 74 

17 28 85 27 73 

18 28 82 27 73 

19 27 75 26 72 

20 28 79 27 73 

21 27 75 26 72 

22 28 84 27 72 

23 25 76 24 71 

24 25 82 24 71 

25 26 76 25 73 

26 27 75 26 72 

27 26 83 25 76 

28 28 76 27 74 

29 25 77 24 74 

30 29 79 28 74 
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Lampiran 6. Data suhu dan kelembaban di luar kandang 

bagian 2. 

Hari 

Pagi (07-08 WIB) Sore (16-17 WIB) 

Suhu Kelembaban Suhu Kelembaban 

(°C) % (°C) % 

31 28 81 27 73 

32 25 78 27 73 

33 26 86 26 72 

34 27 76 27 73 

35 27 82 26 72 

36 28 78 27 72 

37 27 77 24 71 

38 25 76 24 71 

39 26 75 26 71 

40 26 77 26 72 

41 25 75 24 70 

Jumlah 1089 3269 1056 2978 

Rata-

rata 
26,56 79,73 25,76 72,63 

Sd 1,21 3,91 1,22 1,79 
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Lapiran 7. Analisis ragam produksi susu induk selama 

menyusui (g/ekor/hari) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-
rata 

Sd 
1 2 3 4 5 

P0 226 110 121,5 153,5 88,5 699,5 139,90 ±53,56 

P1 206 241 99,5 107,5 48 702 140,40 ±80,18 

P2 121,5 137,5 189,8 172,1 129 749,9 149,98 ±29,50 

P3 186,5 198,5 146 156 207 894 178,80 ±26,64 

P4 101,5 162 177 95 170 705,5 141,10 ±39,54 

total 
     

3750,9 
  

 

FK    = ∑ ∑     
 
   

 
   

 
      

                              
JKTotal= ∑ ∑    

  
   

 
       

                                        

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
      

  =                                          

            = 5514,07 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =         – 5514,07= 49763,85 

 

Tabel analisis ragam 

SK db JK KT F hitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 4 5514,07 1378,52 0,55 2,87 4,43 

Galat 20 49763,85 2488,19 
   

Total 24 
     

Kesimpulan: 

Fhitung<F0.05 

Pemberian lama pencahayaan tidak berpengaruh nyata 

terhadap produksi susu induk hamster.  

 

 



58 

 

Lampiran 8. Analisis ragam jumlah anak sekelahiran bagian 1 

(ekor) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata Sd 
1 2 3 4 5 

P0 6 8 4 5 6 29 5,8 ±1,48 

P1 7 7 5 5 7 31 6,2 ±1,10 

P2 6 6 5 7 6 30 6,0 ±0,71 

P3 7 7 2 5 7 28 5,6 ±2,19 

P4 3 3 5 3 4 18 3,6 ±0,89 

Total 
     

136 
  

 

FK =  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
      

                                 
 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
       

                                           

 

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
      

                  =                30
2   28

2  18
2                 

                  = 22,16 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                 
 

Tabel analisis ragam 

                                                                                                                    db JK KT F hitung 
F 

0,05 
F0,01 

Perlakuan 4 22,16 5,54 2,92 2,87 4,43 

Galat 20 38 1,9 
   

Total 24 
     

Kesimpulan:  

Fhitung>0,05 

Pemberian lama pencahayaan pada jumlah anak sekelahiran 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05).  
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Lampiran 9. Analisis ragam jumlah anak sekelahiran bagian 2 

(ekor). 

 

Uji jarak berganda duncan 

 

SE = √(KTGalat ) / r = √(1,9) / 5 = 0,616 

JND 5%= 2,95  3,10  3,18  3,25 

JNT 5%= 1,8172 1,9096  1,9589  2,002 

 

Perlakuan Rataan  Limit             Notasi 

P4  3,6        a 

P3  5,6  2      b 

P0  5,8  0,2      b 

P2  6  0,4      b 

P1  6,2  0,6      b 

 

Kesimpulan: 

Perlakuan 3, Perlakuan 0, Perlakuan 2 dan perlakuan 1 

memberikan perbedaan terhadap jumlah anak sekelahiran. 
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Lampiran 10. Analisis ragam mortalitas anak fase menyusu 

(%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
Sd 

1 2 3 4 5 

P0 33,33 0 0 0 0 33,33 6,66 ±14,91 

P1 0 0 0 0 0 0 0 ±00,00 

P2 0 33,33 0 0 33,33 66,66 13,33 ±18,26 

P3 0 0 100 0 0 100 20 ±44,72 

P4 0 25 0 0 0 25 5 ±11,18 

Total 
     

224,99 
  

 

FK=   ∑ ∑     
 
   

 
   

 
      

                                    
 

JKTotal= ∑ ∑    
  

   
 
       

                                                    

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
      

                 =   33 332    02    66 662    1002  252    5   2024 82 

= 1211,07 

JKGalat percobaan= JKTotal - JKPerlakuan  

                      = 11932 85  1211 07  10721 78 

 

Tabel analisis ragam 

Sk db JK KT F hitung F0.05 F0.01 

Perlakuan 4 1211,07 302,77 0,56 2,87 4,43 

Galat 20 10721,78 536,09 
   

Total 24 
     

Kesimpulan:  

Fhitung<F0.05 

Pemberian lama pencahayaan tidak berpengaruh nyata 

terhadap mortalitas anak hamster  pada masa sapih. 
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Lampiran 11. Analisis ragam pertumbuhan anak sampai umur 

sapih bagian 1 (g/ekor/minggu) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan Sd 
1 2 3 4 5 

P0 5,16 4,66 6,45 5,78 5,24 27,29 5,46 0,68 

P1 4,76 4,66 5,91 5,76 5,06 26,15 5,23 0,57 

P2 5,23 4,83 5,49 5,01 5,04 25,6 5,12 0,25 

P3 4,75 4,55 2,59 5,90 5,04 22,83 4,57 1,22 

P4 5,61 8,40 5,52 6,44 6,50 32,47 6,49 1,16 

Total 
     

134,34 
  

 

FK=  ∑ ∑     
 
   

 
   

 
      

                                     
JKTotal = ∑ ∑    

  
   

 
       

                                                      

JK Perlakuan = ∑  ∑     
 
   

 
   

  
      

                 = {(27,29
2
 + 26,15

2
 + 25,6

2
 + 22,83

2 
+ 32,47

2
 ) / 5} – 

721,89 = 10,00 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                    
 

Tabel analisi ragam 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 4 10,00 2,50 3,39 2,87 4,43 

Galat 20 14,74 0,74 
   

Total 24 
     

Kesimpulan: 

Fhitung>0,05 

Pemberian lama pencahayaan pada pertumbuhan anak hamster 

sampai umur sapih memberikan pengaruh nyata (P<0,05).  
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Lampiran 12. Analisis ragam pertumbuhan anak sampai umur 

sapih bagian 2 (g/ekor/minggu). 

 

Uji jarak berganda duncan 

 

SE = √(KTGalat ) / r = √(0,74) / 5 = 0,3838 

JND 5%= 2,95  3,10  3,18  3,25 

JNT 5%= 1,1322            1,1898  1,2204           1,2474 

 

Perlakuan Rataan  Limit             Notasi 

P3  4,57        a 

P2  5,12  0,55      a 

P1  5,23  0,66      a 

P0  5,46  0,89;1,03     ab 

P4  6,49  1,92        b 

 

Kesimpulan 

Perlakuan 4 memberikan pertumbuhan paling tinggi 

tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan perlakuan 0. 
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Lampiran 13.  Analisis Konsumsi pakan hamster Campbell 
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Lampiran 14. Gambar materi penelitian bagian 1 

 

 

 

 

Gambar 1. Campbell normal  Gambar 2. Campbell panda

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Perkawinan               Gambar 4. Tempat minum 

induk hamster  

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 5.Timbangan              Gambar 6. Thermohygrometer 

                analitik     
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Lampiran 15. Gambar materi penelitian bagian 2 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pakan BR-1                Gambar 8. Pakan pollard

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pakan                            Gambar 9. Anak hamster 

                 Kecambah                                     umur 1 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Anak hamster            Gambar 11. Anak hamster 

     umur pra sapih           umur sapih 
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Lampiran 16. Gambar materi penelitian bagian 3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Anak hamster             Gambar 13. Kematian anak   

                 umur lepas sapih                            hamster  

       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Kandang Penelitian   Gambar 15. Induk menyusui  

                                                                     anaknya  

 

 

 

 

 

 


