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The Correlation between Birth Weight and Weaning Weight Of Hamster 
Campbell (Phodopus campbelli) 

 
Abstract 

 

The research about the corelation between birth weight and weaning weight 
of Campbell hamster was conducted in Sumberdadi village Sumbergempol district 
of Tulungagung East Java, from  4th February, 2011 to  6th March, 2011. 

The goal of this research was to know the correlation between birth weight 
and weaning weight oh Campbell hamster. It could be used as factors determining 
the selectin process. 

The method used in this research was the field study method. The materials 
used were 20 Campbell hamster. The parameters were birth weight, weaning 
weight and mortality. The data were analyzed discriptively using correlation 
analysis. The result showed that the average of litter size,  birth weight, weaning 
weight, and mortality of Campbell hamster  were 5,85 ± 1,81 head/partus, 1,71 ± 
0,12 grams, 15,19 ± 0,74 grams and 4,27 percent, respectively. The correlation 
between birth weight and weaning weight of Campbell hamster was 0,92. 

The conclusion was that there was strong correlation between birth weight and 
weaning weight (0.92). The following research was needed to know the correlation 
between birth weight  and next generation performance of Campbell hamster resulted 
from birth weight selection.  

  
Key words:  Campbell hamster, birth weight and weaning weight. 
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Hubungan Antara Bobot Lahir Dengan Bobot Sapih Pada Anak Hamster 
Campbell (Phodopus campbelli) 

 
Ringkasan 

 
Penelitian ini dilaksanakan di peternakan hamster milik Agus Tri Wildan 

yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten 
Tulungagung mulai dari 4 Februari – 6 Maret 2011. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara bobot 
lahir dengan bobot sapih pada hamster Campbell. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menentukan salah satu pedoman 
program seleksi calon induk hamster Campbell yang baik.  

Materi yang digunakan adalah 20 ekor induk hamster Campbell berumur 
4-5 bulan yang sedang bunting pada paritas ke-dua. Metode yang digunakan 
adalah field study (munir, 2008). Variabel penelitian yang diamati adalah litter 
size, bobot lahir, bobot sapih dan kematian anak hamster. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis korelasi (Sudjana, 1992). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan litter size hamster Campbell 
adalah sebanyak 5,85 ± 1,81 ekor/induk, bobot lahir sebesar 1,71 ± 0,12 
gram/ekor, bobot sapih sebesar 15,19 ± 0,74 gram/ekor dan kematian anak 
hamster prasapih sebesar 4,27 persen. Derajat hubungan antara bobot lahir dengan 
bobot sapih hamster Campbell sebesar 0,92. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat hubungan yang 
positif dan kuat antara bobot lahir dengan bobot sapih pada hamster Campbell 
dengan nilai 0,92. Disarankan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 
hubungan bobot lahir dan performan induk hasil seleksi bobot lahir.  

. 
 
Kata kunci : Hamster Campbell, bobot lahir dan bobot sapih 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hamster Campbell adalah satu jenis hamster yang memiliki keunggulan 

dewasa kelamin yang cepat. Hamster Campbell dapat mulai dikawinkan pada 

umur 1,5 – 3 bulan. Hamster Campbell mempunyai kemampuan berkembang biak 

dengan baik, karena dapat menghasilkan anak dalam jumlah yang banyak yaitu 

rata-rata 4-6 ekor anak tiap kelahiran, dengan lama waktu kebuntingan 18 hari 

(Anonymousa, 2010).  

 Bobot lahir hamster Campbell 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 sapih adalah bobot badan anak hamster yang ditimbang pada saat 

disapih dan dilakukan saat anak berumur 21 hari. Bobot sapih hamster Campbell 

sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah litter 

size, bobot lahir, dan pertumbuhan setelah lahir. 

Selama ini salah satu cara yang digunakan oleh para petani ternak hamster 

dalam melakukan program seleksi calon induk yang baik yaitu dengan memilih 

anak hamster dengan mutu yang baik, salah satunya adalah bobot sapih anak yang 
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besar. Bobot sapih yang besar dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah litter size, bobot lahir, dan pertumbuhan anak setelah lahir. 

Cara untuk mendapatkan bobot sapih yang besar adalah melalui seleksi 

terhadap calon induk yang baik yaitu induk yang dapat menghasilkan anak dengan 

bobot sapih yang besar. Sebelum melakukan program seleksi, harus diketahui 

terlebih dahulu faktor apa yang paling berpengaruh terhadap bobot sapih untuk 

mendapatkan hasil seleksi yang diinginkan. 

Bobot lahir adalah faktor yang dapat berpengaruh terhadap bobot sapih. 

Belum diketahuinya besaran hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapih pada 

hamster Campbell menjadi suatu permasalahan yang harus diketahui jawabannya. 

Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang hubungan antara bobot lahir 

dengan bobot sapih pada anak hamster Campbell.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bobot lahir adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap bobot 

sapih. Belum diketahuinya besaran hubungan antara bobot lahir dengan bobot 

sapih pada hamster Campbell menjadi suatu permasalahan yang harus diketahui 

jawabannya. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian tentang hubungan antara 

bobot lahir dengan bobot sapih pada anak hamster Campbell.  

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran hubungan antara bobot 

lahir dengan bobot sapih pada anak hamster Campbell. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam 

menentukan salah satu pedoman dalam program seleksi calon induk hamster 

Campbell yang baik. 

 

1.5 Hipotesis 

Terdapat hubungan yang kuat antara bobot lahir dengan bobot sapih pada 

anak hamster Campbell. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hamster Campbell  

 Hamster Campbell (Phodopus campbelli) termasuk dalam hamster mini, 

memiliki variasi warna yang banyak, merupakan hamster yang agak susah 

dijinakkan. Hamster ini mengenali lingkungan sekitarnya dengan menggigit untuk 

mencicipi (Anonymousa, 2010).  

 Hamster Campbell adalah hamster yang paling banyak dipelihara diantara 

4 spesies yang ada di Indonesia. Masa hidupnya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun 

jika dipelihara dengan baik dan dapat memulai reproduksi ketika berumur 4-5 

minggu (Anonymousb, 2010) 

 

2.2 Litter size 

Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan per induk per kelahiran. 

termasuk yang sudah mati dan yang masih hidup. Litter size babi 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, sedangkan Satoh, Nishida, Aredonk and Lende (1997) 

melaporkan litter size Golden hamster masing-masing sebanyak 11,3 ekor. Pada 

kelinci jumlah sel telur yang diovulasikan dan dibuahi serta berkembang menjadi 

anak sampai lahir tergantung pada kondisi induk, umur induk, kualitas pakan dan 
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bangsa. Kualitas pakan yang baik menentukkan jumlah sel telur yang dihasilkan 

dalam satu proses ovulasi serta kondisi uterus untuk menyediakan makanan anak 

selama kebuntingan (Santoso, 2000). 

Bramantyo (2008) menyatakan bahwa pada kelinci ada dua faktor utama 

yang mempengaruhi jumlah anak dalam setiap kelahiran, yaitu faktor keturunan 

dan faktor lingkungan. Faktor keturunan mempengaruhi secara bersama-sama 

oleh pejantan dan betina karena eratnya hubungan dengan genetik anak sedangkan 

faktor lingkungan hanya mempengaruhi betinanya saja. 

 

2.3 Bobot Lahir  

 Bobot lahir adalah bobot badan anak hamster yang ditimbang sesaat 

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 pada kelinci jumlah anak yang banyak 

menghasilkan bobot individu lebih kecil. 
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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, 1997). Musim berpengaruh terhadap besar fetus pada beberapa 

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).  

 

2.4 Bobot Sapih 

 Bobot sapih adalah bobot badan anak hamster yang ditimbang pada saat 

disapih dan dilakukan saat umur 21 hari. Bobot sapih sangat dipengaruhi jumlah 

anak perkelahiran, bobot lahir dan pertumbuhan anak setelah lahir. Pertumbuhan 

setelah lahir pada babi sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk (Thompson, 

Gill and Varley, 2004). Produksi susu induk yang berbeda karena pakan yang 

beda juga akan mempengaruhi bobot sapihnya (Maylinda, 2010). 

Bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, semakin besar bobot lahir 

maka akan semakin besar pula bobot sapihnya, karena bobot lahir menentukan 

besarnya pertambahan bobot badan selanjutnya. 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 adalah saat berumur 3 

minggu. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses 

penyapihan adalah faktor induk dan faktor anak. 
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Bobot sapih kelinci dapat dipengaruhi oleh bobot litter size dan bobot lahir, 

seperti yang dikemukakan oleh Szendro, Palos, Radnai, Biro-Nemeth, dan 

Romvari (1996) bahwa kelinci dengan litter size sedikit atau bobot lahir besar 

dapat mengakibatkan bobot sapih yang besar. Brahmantiyo (2008) menyatakan 

bahwa pada kelinci 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. 

Pakan berpengaruh terhadap bobot sapih anak tikus. Bobot sapih anak tikus 

dari induk yang diberi pakan tambahan biji rami sebesar 41,45 ± 4,81 gram 

sedangkan bobot sapih anak dari induk tanpa pemberian pakan tambahan biji rami 

sebesar 36,55 ± 3,82 gram (Cardozo, Soares, Chagas, and Boaventura, 2010). 

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 menghisap yang kuat (Bramantyo, 2008). 

 

2.5 Kematian Anak Hamster 

Kematian sesudah kelahiran pada ternak banyak mempengaruhi keuntungan 

suatu peternakan dan laju peningkatan genetik yang mungkin melalui 

pengaruhnya pada seleksi. Hal ini terjadi pada beberapa hari setelah lahir dan 

dapat disebabkan karena berbagai faktor genetik, lingkungan dan interaksi 

keduanya, diantaranya adalah bobot lahir, jumlah anak perkelahiran, keunggulan 
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anak-anaknya dan kemampuan induk (Maylinda, 2010). Pakan pada akhir masa 

kebuntingan, pengalaman induk dan keadaan sosial sekitar tempat kelahiran 

mempengaruhi kecepatan pembentukan dan kekuatan hubungan atau ikatan induk 

dengan anaknya (Badriyah, 2011). 

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada hamster yaitu pada 

hamster yang mempunyai litter size banyak maka bobot lahir anaknya juga kecil, 

sehingga akan menyebabkan tingkat kematiannya juga tinggi. Anak hamster yang 

bobot lahirnya kecil 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 

(Anonimousb, 2010). 

 

2.6 Korelasi 

Bobot lahir dipengaruhi oleh genetik, bangsa, jenis kelamin, jumlah anak 

dalam kandungan dan pakan. Brahmantiyo, Raharjo, Savitri dan Duldjaman. 

(2009) mengemukakan bahwa pada kelinci jumlah anak yang banyak 

menghasilkan bobot individu lebih sedikit. 

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, 1997).  



9 
 

Bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, semakin besar bobot lahir 

maka akan semakin besar pula bobot sapihnya, karena bobot lahir menentukan 

besarnya pertambahan bobot badan selanjutnya. Bobot sapih merupakan indikator 

dari kemampuan induk untuk menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk 

mendapat susu untuk tumbuh. Bobot sapih kelinci dapat dipengaruhi oleh bobot 

litter size dan bobot lahir, seperti yang dikemukakan oleh Szendro, Palos, Radnai, 

Biro-Nemeth, dan Romvari (1996) bahwa kelinci dengan litter size sedikit atau 

bobot lahir besar dapat mengakibatkan bobot sapih yang besar.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini  dilaksanakan di peternakan hamster milik mahasiswa 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang bernama Agus Tri Wildan yang 

beralamat di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten 

Tulungagung. Penelitian berlangsung selama 1 bulan mulai dari tanggal 4 

Februari sampai dengan 6 Maret 2011. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Hamster 

Hamster yang digunakan dalam penelitian ini adalah induk betina hamster 

Campbell yang sedang bunting, berumur 4-5 bulan dengan paritas ke-dua 

sebanyak 20 ekor (± 10 persen dari total populasi) 

 

3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini berukuran P x L x T = 30 cm 

x 20 cm x 20 cm. berjumlah 20 unit, terbuat dari kaca. Setiap kandang dilengkapi 

dengan sebuah tempat air minum berupa botol dengan kapasitas 100 ml yang 

terbuat dari plastik dengan sistem niple. Kandang diberi alas serbuk kayu yang 

diganti setiap tujuh hari. Kandang ditempatkan di atas rak yang terbuat dari kayu. 

Kandang diberi kode untuk mengetahui keadaan tiap hamster yang diteliti. 

Pemberian kode didasarkan pada jumlah induk hamster yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 20 ekor. 
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3.2.3  Pakan 

Pakan yang digunakan yaitu millet putih, millet merah, susu A dan 

konsentrat ayam pedaging dengan perbandingan 1:1:1:0,5. Pakan tersebut 

dicampur jadi satu dan didapatkan ransum dengan kadar protein ± 15 %. 

 

3.2.4 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital 

dengan tingkat ketelitian 0,01 gram. Timbangan digunakan untuk menimbang 

anak hamster yang baru lahir, menimbang pakan, dan menimbang anak hamster 

yang disapih. Wadah yang terbuat dari plastik untuk tempat dalam menimbang 

pakan, bobot lahir dan bobot sapih. Sarung tangan yang digunakan untuk 

melindungi tangan dari gigitan induk saat mengambil anak yang disapih. 

 

3.3 Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field study, 

yaitu peneliti hanya mengamati sampel dan mengambil data yang diperlukan dari 

setiap variabel selama penelitian (Munir, 2008) 

 

3.4 Prosedur  Penelitian 

3.4.1 Persiapan 

1. Persiapan kandang penelitian meliputi penyediaan kandang dan pemberian 

serbuk kayu sebagai alas kandang dengan ketebalan 1- 2 cm secara merata. 

2. Persiapan botol minum yaitu dengan cara menyediakan botol minum pada 

setiap kandang. 
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3. Persiapan bahan pakan yang akan diberikan selama penelitian yaitu millet 

putih, millet merah, susu A, dan konsentrat ayam pedaging dengan 

perbandingan 1:1:1:0,5 dan dicampur jadi satu. 

4. Persiapan induk hamster yang digunakan yaitu hamster Campbell betina 

yang sudah berproduksi dalam kondisi bunting sejumlah 20 ekor dan 

berumur 4-5 bulan dengan paritas ke dua. 

 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian  

1. Induk betina hamster Campbell yang bunting ditempatkan pada kandang 

individu secara acak. 

2. Pakan diberikan pada pagi hari antara pukul 06.00-07.00 WIB dengan 

jumlah 10 gram per ekor induk. Pemberian pakan bertambah 10 gram 

setiap minggunya. Air minum diberikan secara add libitum. 

3. Sanitasi kandang dilakukan untuk menjaga kebersihan kandang dengan 

cara mengganti serbuk kayu setiap 1 minggu sekali atau sesuai kebutuhan. 

4. Induk hamster Campbell yang telah melahirkan dilakukan penimbangan 

anak hamster yang baru lahir. Penimbangan dilakukan 5-6 jam setelah 

induk selesai melahirkan, tujuannya memberi kesempatan anak hamster 

yang baru lahir menyusu pada induknya terlebih dahulu dan untuk 

menjaga agar induk yang baru melahirkan tersebut tidak stres karena 

anaknya diambil untuk ditimbang. Anak hamster ditempatkan di dalam 

wadah yang terbuat dari plastik dan ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram. Anak hamster yang sudah 

selesai ditimbang dan dicatat datanya dikembalikan lagi pada induknya. 
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5. Pada saat anak hamster sudah mencapai umur 3 minggu dilakukan 

penyapihan anak dari induknya dan dilakukan penimbangan. Anak 

hamster diambil menggunakan sarung tangan lalu ditempatkan di dalam 

wadah yang terbuat dari plastik dan ditimbang dengan menggunakan 

timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram untuk mengetahui bobot 

sapih anak hamster. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Litter Size 

Litter size diketahui dengan cara melihat atau mengamati dan menghitung 

jumlah semua anak hamster yang dilahirkan dari seekor induk hamster Campbell. 

Penghitungan dilakukan ± 6 jam setelah anak dilahirkan oleh induk hamster 

Campbell. 

 

3.5.2 Bobot Lahir 

Bobot lahir diketahui dengan cara menimbang bobot semua anak hamster 

perinduk yang baru lahir dibagi jumlah anak perkelahiran. Penimbangan bobot 

lahir dilakukan bersamaan dengan penghitungan litter size yaitu ± 6 jam setelah 

anak dilahirkan oleh induk hamster Campbell.  

 

3.5.3 Bobot Sapih 

 Bobot badan rata-rata anak hamster yang disapih, diketahui dengan cara 

menimbang semua anak hamster perinduk pada saat disapih dibagi dengan jumlah 
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anak perinduk yang disapih. Penimbangan bobot sapih dilakukan pada saat anak 

hamster berumur 21 hari. 

 

3.5.4 Kematian Anak Hamster 

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. 

 

3.6 Analisis Data 

 Cara untuk mengetahui hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapih 

yaitu dengan analisis korelasi. Bobot lahir sebagai variabel bebas (x) dan bobot 

sapih sebagai variabel tidak bebas (y). Hubungan antara x dan y dianalisis 

menggunakan koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut (Astuti, 2004) 
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r = Koefisien korelasi 

x = Variabel bebas (bobot lahir) 

y = Variabel tidak bebas (bobot sapih) 

n = Jumlah data pengamatan 

Korelasi antara dua sifat atau lebih berkisar -1 sampai 0 atau 0 sampai 1. 

Klasifikasi nilai korelasi menurut Prajoga (2009) adalah sebagai berikut : 
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1. Nilai -1,0 sampai -0,6 sangat negatif; 

2. Nilai -0,5 sampai -0,4 negatif sedang; 

3. Nilai -0,3 sampai -0,2 negatif rendah; 

4. Nilai -0,1 sampai +0,1dapat diabaikan (0);  

5. Nilai +0,2 sampai +0,3 positif rendah; 

6. Nilai +0,3 sampai +0,5 positif sedang; 

7. Nilai +0,6 sampai +1,0 sangat positif. 

 

3.7 Batasan istilah 

• Litter size adalah jumlah anak sekelahiran perinduk 

• Bobot sapih adalah bobot anak saat disapih dan dilakukan pada umur 21 hari. 

• Korelasi adalah bentuk hubungan antara dua sifat 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Litter Size 

Memperhatikan hasil pengamatan selama penelitian, Hasil tabulasi dan 

perhitungan data litter size hamster Campbell selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Hasil penelitian diperoleh jumlah litter size hamster Campbell 

sebanyak 5,85 ± 1,81 ekor/induk. Pada penelitian ini faktor yang diduga dapat 

mempengaruhi litter size adalah umur dan nutrisi induk. Induk betina yang 

dipakai sebagai materi adalah induk yang berumur 4-5 bulan dengan paritas ke-

dua berarti induk tersebut sudah matang organ reproduksinya dan didukung 

dengan pemberian pakan dengan kadar protein ± 15 % yang sudah cukup 

memenuhi kebutuhan nutrisi induk hamster sehingga berpengaruh terhadap 

jumlah sel telur yang diovulasikan sehingga induk hamster dapat menghasilkan 

litter size dengan rata-rata 5,85 ± 1,81 ekor/induk. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan hasil penelitian Wibowo (2010), pada hamster Campbell sebanyak 5,33 

ekor/induk. 

Dian (2007) menyatakan 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 kelahiran, demikian pula ukuran tubuh 

terutama ukuran tubuh yang terlalu kecil dapat mempengaruhi jumlah anak per 

kelahiran. 

Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah anak dalam setiap 

kelahiran, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan hanya 
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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. Kualitas pakan yang baik menentukkan jumlah sel telur yang dihasilkan 

dalam satu proses ovulasi serta kondisi uterus untuk menyediakan makanan anak 

selama kebuntingan sedangkan Vallet et al, (2009) menyatakan bahwa litter size 

dipengaruhi oleh banyaknya ova yang diovulasikan, gagalnya fertilisasai antara 

ovum dan spermatozoa, tingkat kematian janin dan jumlah janin yang bertahan 

saat kebuntingan. 

 

4.2 Bobot Lahir 

Memperhatikan hasil pengamatan selama penelitian maka hasil tabulasi dan 

perhitungan data bobot lahir anak hamster Campbell selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 1. Rataan bobot lahir hamster Campbell dari hasil penelitian ini 

yaitu  1,71 ± 0,12 gram/ekor. Nilai tersebut karena pengaruh dari induk, pakan 

yang diberikan pada induk dan litter size yang dihasilkan. Induk betina yang 

digunakan sebagai materi adalah induk yang berumur 4-5 bulan dengan paritas 

ke-dua berarti induk tersebut sudah matang organ reproduksinya dan didukung 

dengan pemberian pakan dengan kadar protein ± 15 % yang sudah cukup 
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memenuhi kebutuhan nutrisi induk hamster sehingga berpengaruh terhadap 

jumlah sel telur yang diovulasikan sehingga induk hamster dapat menghasilkan 

litter size dengan rata-rata 5,85 ± 1,81 ekor/induk dengan bobot lahir rata-rata 

sebesar 1,71 ± 0,12 gram/ekor. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian Wibowo (2010) bobot lahir hamster Campbell sebesar 1,75 ± 0,244 

gram/ekor.  

Brahmantiyo, Raharjo, Savitri dan Duldjaman. (2009) mengemukakan 

bahwa jumlah anak yang banyak menghasilkan bobot individu lebih kecil. 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 kecil, lemah dan mudah mati. Bangsa kelinci yang besar akan menghasilkan 

anak yang relatif besar, demikian pula sebaliknya. Semakin baik kemampuan anak 

mencit dalam menggunakan pakan yang diberikan induknya selama didalam 

uterus  maka akan semakin besar pula bobot lahir anak mencit. 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 
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fetus sehingga dapat mengurangi bobot lahir serta viabilitas anak (McDonald et 

al., 1995).  

Bramantyo (2008) 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 

atau lebih dari yang berasal dari kelahiran yang memiliki jumlah anak banyak. 

 

4.3 Bobot Sapih 

Memperhatikan hasil pengamatan selama penelitian maka hasil tabulasi dan 

perhitungan data bobot sapih anak hamster Campbell selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 2 dan 3. Rataan bobot sapih pada hamster Campbell hasil 

penelitian yang dilakukan pada umur 21 hari yaitu sebesar 15,19 ± 0,74 

gram/ekor. Nilai ini dipengaruhi oleh bobot lahir yang rata-rata sebesar 1,71 ± 

0,12 gram/ekor. Bobot lahir tersebut tergolong sedang, hal ini berarti bahwa 

jumlah sel yang terdapat dalam tubuh hamster tersebut lebih banyak daripada 

jumlah sel dalam tubuh hamster yang dilahirkan dengan bobot lahir yang ringan. 

Jumlah sel yang banyak akan membutuhkan konsumsi pakan yang banyak. 

Didukung dengan pemberian pakan dengan kadar protein ± 15 % yang sudah 

mencukupi kebutuhan nutrisi hamster, maka pertumbuhan sel dalam tubuh juga 

meningkat dengan baik sehingga anak hamster yang disapih pada umur 21 hari 

bobotnya mencapai 15,19 ± 0,74 gram/ekor. Nilai ini lebih rendah dari penelitian 

Edward, Charlotte, Paul, Robert, and Katherine (1998) bobot sapih Djungarian 

hamster sebesar 18,3 gram/ekor.  
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Bobot sapih dipengaruhi oleh jumlah anak perkelahiran, bobot lahir, bangsa, 

pakan, pertumbuhan anak hamster setelah lahir serta kemampuan induk 

membesarkan anaknya. Pertumbuhan setelah lahir sangat dipengaruhi oleh 

produksi susu induk (Thompson, Gill and Varley, 2004).  

Bobot sapih hamster dapat dipengaruhi oleh bobot lahir dan litter size, 

seperti yang dikemukakan oleh Szendro et al. (1996) bahwa kelinci dengan litter 

size sedikit atau bobot lahir besar dapat mengakibatkan bobot sapih yang besar. 

Brahmantiyo (2008) menyatakan bahwa 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. 

Pakan berpengaruh terhadap bobot sapih anak hamster. Bobot sapih anak 

hamster dari induk hamster yang diberi pakan tambahan biji rami sebesar 41,45 ± 

4,81 gram sedangkan bobot sapih anak dari induk tanpa pemberian pakan 

tambahan biji rami sebesar 36,55 ± 3,82 gram (Cardozo, Soares, Chagas, and 

Boaventura, 2010). 

Pertumbuhan anak setelah lahir 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 menghisap yang kuat  

 

 

 



21 
 

4.4 Kematian Anak Hamster 

Memperhatikan hasil pengamatan selama penelitian maka hasil tabulasi dan 

perhitungan data kamatian anak hamster Campbell selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 4. Kematian anak hamster Campbell pada penelitian ini sebesar 

4,27 persen. Nilai ini diduga karena litter size dengan rata-rata 5,85 ± 1,81 

ekor/induk dan bobot lahir yang tergolong sedang yaitu rata-rata 1,71 ± 0,12 

gram/ekor maka anak hamster memiliki daya hidup yang tinggi, didukung dengan 

pemberian pakan yang sudah memenuhi kebutuhan hamster maka hamster 

tersebut sehat dan dapat tumbuh dengan baik sehingga akan mengurangi angka 

kematian, selain itu sifat asuh (maternal ability) juga berpengaruh pada tingkat 

mortalitas. Nilai mortalitas tersebut lebih rendah dari penelitian Wibowo (2010) 

pada hamster Campbell sebesar 26,452 persen dan Arington, Tailor, Ammerman 

and Shirley (1995) sebesar 37 persen. 

Tingkat kematian 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 banyak, maka kandang akan lebih 

cepat kotor sehingga mempengaruhi palatibilitas pakan. 

Bobot lahir mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tingkat kematian 

anak hamster Campbell. Wibowo (2010) menyatakan bahwa semakin banyak 

jumlah anak hamster maka akan semakin kecil pula bobot lahirnya sehingga akan 

meningkatkan tingkat kematian anak hamster Campbell. Hamster Campbell 

dengan litter size 1-4 ekor memiliki tingkat kematian sebesar 16,667 persen, litter 
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size 5-7 ekor sebesar 18,641 persen dan litter size lebih dari 8 ekor sebesar 44,048 

persen. 

Faktor yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada hamster yaitu pada 

hamster yang mempunyai litter size banyak maka bobot lahir anaknya juga kecil, 

sehingga akan menyebabkan tingkat kematiannya juga tinggi. Anak hamster yang 

bobot lahirnya kecil 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, 1999). 

 

4.5 Hubungan Bobot Lahir dengan Bobot Sapih 

Data hasil pengamatan selama penelitian dihitung mengunakan analisis 

korelasi (Lampiran 6) dan diperoleh nilai korelasi sebesar 0,92. Nilai korelasi ini 

disebabkan oleh induk betina yang digunakan sebagai materi adalah induk yang 

berumur 4-5 bulan dengan paritas ke-dua berarti organ reproduksi induk tersebut 

sudah matang dan didukung kandang yang cukup luas dan pemberian pakan 

dengan kadar protein ± 15 % yang sudah cukup memenuhi kebutuhan nutrisi 

induk maka didapatkan litter size rata-rata 5,85 ± 1,81 ekor/induk dengan bobot 

lahirnya rata-rata sebesar 1,71 ± 0,12 gram/ekor. Bobot lahir tersebut tergolong 

sedang, hal ini berarti bahwa jumlah sel yang terdapat dalam tubuh hamster 

tersebut lebih banyak daripada jumlah sel dalam tubuh hamster yang dilahirkan 
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dengan bobot lahir yang kecil. Jumlah sel yang banyak akan membutuhkan 

konsumsi pakan yang banyak. Didukung dengan nutrisi yang sudah mencukupi 

kebutuhan, maka pertumbuhan sel dalam tubuh juga meningkat dengan baik 

sehingga anak hamster yang disapih pada umur 21 hari bobotnya mencapai 15,19 

± 0,74 gram/ekor.  

Bobot lahir anak hamster Campbell rata-rata sebesar 1,71 ± 0,12 gram/ekor 

dan diikuti oleh bobot sapih dengan rata-rata sebesar 15,19 ± 0,74 gram/ekor 

menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,92. Nilai korelasi 0,92 ini termasuk tinggi 

dan mempunyai arti bahwa bobot lahir mempunyai hubungan yang kuat dengan 

bobot sapih. Menurut Prajoga (2009), nilai korelasi antara 0,6 – 1 termasuk 

kategori sangat positif. Nilai ini menunjukkan bahwa semakin besar bobot lahir 

anak hamster Campbell maka akan semakin besar bobot sapihnya.  

Warwick, dkk. (1995) mengemukakan sifat-sifat pada ternak dapat berbeda 

satu sama lain secara bebas. Sifat-sifat itu dapat dikatakan bebas (independent) 

atau tidak berkorelasi dan ada juga sifat-sifat itu dapat dikatakan berkorelasi. 

Korelasi ini dapat positif, yaitu apabila satu sifat meningkat sifat yang lain juga 

meningkat, dan sebaliknya adalah korelasi dapat negatif yaitu apabila satu sifat 

meningkat sifat yang lain akan menurun. 

Pertumbuhan setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi susu. Produksi 

susu induk yang sangat terbatas maka pertumbuhan anak-anaknya akan 

mengalami kelambatan. Produksi susu induk dipengaruhi oleh pakan dan 

manajemen pemeliharaan. Nilai korelasi yang rendah atau negatif menurut 

Supriyantono (2006), mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi akibat 

seleksi bobot lahir tidak banyak merubah karakter bobot sapih pada keturunannya 
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karena faktor lingkungan sangat berperan pada populasi penelitian dan sebaliknya 

jika nilai korelasi tersebut tinggi dan positif.        

Seleksi yang dilakukan pada sifat yang berkorelasi positif dan erat akan 

memberikan respon seleksi yang tinggi sedangkan korelasi yang tidak erat akan 

menghasilkan respon yang rendah. Hal yang berbeda apabila korelasi tersebut 

negatif. Seleksi yang dilakukan pada sifat pertama akan menyebabkan penurunan 

sifat kedua pada generasi berikutnya. Berdasarkan mengetahui besar dan tanda 

dari korelasi genetik sifat yang akan diseleksi maka dapat diperkirakan perubahan 

populasi pada generasi berikutnya (Supriyantono, 2006).  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bobot lahir dengan bobot sapih  anak hamster Campbell memiliki hubungan 

yang positif dengan nilai korelasi (r) sebesar 0,92. Nilai ini berarti bahwa 

bobot lahir dengan bobot sapih pada anak hamster Campbell memiliki 

hubungan yang kuat. 

2. Nilai koefisien determinasi (R) sebesar 84,64 persen. Nilai ini berarti bahwa 

bobot sapih anak hamster Campbell sebanyak 84,64 persen dipengaruhi 

oleh bobot lahir. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara 

berat lahir dan performan induk hamster hasil seleksi bobot lahir.  
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Lampiran 1. Data litter size, bobot lahir dan rataan bobot lahir hamster 
Campbell. 

 
 

NOMOR INDUK  LITTER SIZE 
(ekor) 

BOBOT LAHIR 
(gram) 

RATA-RATA 
BOBOT LAHIR 

(gram) 
1 6 10,34 1,7233 
2 3 5,63 1,8766 
3 8 11,69 1,4612 
4 4 7,36 1,8400 
5 7 11,81 1,6871 
6 5 8,94 1,7880 
7 4 7,30 1,8250 
8 9 13,14 1,4600 
9 7 11,46 1,6628 
10 7 11,97 1,7100 
11 8 12,58 1,5725 
12 6 10,47 1,7450 
13 5 8,81 1,7620 
14 8 12,72 1,5900 
15 6 10,35 1,7250 
16 3 5,52 1,8400 
17 3 5,56 1,8533 
18 7 11,34 1,6200 
19 5 9,05 1,8100 
20 6 10,27 1,7116 

Rataan 5,85+1,81 9,8155 1,71+0,12 
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x litter size 85,5
20
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Lampiran 2. Data bobot badan anak hamster Campbell. 
 

NOMOR 
INDUK 

UMUR 1-7 
HARI (gram) 

UMUR 8-14 
HARI (gram) 

UMUR 15-21 
HARI (gram) 

1 30,66 67,66 76,15 
2 15,61 38,22 50,23 
3 40,45 88,12 99,44 
4 20,57 46,49 62,73 
5 35,65 78,16 88,95 
6 25,66 57,25 77,60 
7 20,57 46,46 62,45 
8 45,36 98,62 112,89 
9 35,56 78,15 102,13 
10 35,74 78,42 104,25 
11 40,48 88,18 114,60 
12 30,74 68,54 92,26 
13 25,66 57,20 77,28 
14 40,51 88,20 100,75 
15 30,72 67,90 92,01 
16 15,43 36,82 47,86 
17 15,45 37,14 49,75 
18 35,52 77,46 101,25 
19 25,67 57,38 77,86 
20 30,64 67,41 89,74 
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Lampiran 3. Data rataan bobot badan anak hamster Campbell. 
 

NOMOR 
INDUK 

UMUR 1-7 
HARI (gram)  

UMUR 8-14 
HARI (gram)  

UMUR 15-21 
HARI (gram)  

1 5,1100 11,2766 15,2300 
2 5,2033 12,7400 16,7433 
3 5,0562 11,0150 14,2057 
4 5,1425 11,6225 15,6825 
5 5,0928 11,1657 14,8250 
6 5,1320 11,4500 15,5200 
7 5,1425 11,6150 15,6125 
8 5,0400 10,9577 14,1112 
9 5,0800 11,1642 14,5900 
10 5,1057 11,2028 14,8928 
11 5,0600 11,0225 14,3250 
12 5,1233 11,4233 15,3766 
13 5,1320 11,4400 15,4560 
14 5,0637 11,0250 14,3928 
15 5,1200 11,3166 15,3350 
16 5,1433 12,2733 15,9533 
17 5,1500 12,3800 16,5833 
18 5,0742 11,0657 14,4642 
19 5,1340 11,4760 15,5720 
20 5,1066 11,2350 14,9566 

Rataan 5,11+0,04 11,44+0,49 15,19+0,74 
 
_

x bobot sapih (umur 21 hari) 19,15
20

96,14...23,15 =++== ∑
n

x
 

 

sd bobot sapih (umur 21 hari) = 
( )

74,0
120

19,1582,303
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−
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−
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Lampiran 4.  Data jumlah anak hamster Campell. 
 

 
NOMOR 
INDUK 

UMUR 1-7 
HARI (ekor) 

UMUR 8-14 
HARI (ekor) 

UMUR 15-21 
HARI (ekor) 

1 6 6 5 
2 3 3 3 
3 8 8 7 
4 4 4 4 
5 7 7 6 
6 5 5 5 
7 4 4 4 
8 9 9 8 
9 7 7 7 
10 7 7 7 
11 8 8 8 
12 6 6 6 
13 5 5 5 
14 8 8 7 
15 6 6 6 
16 3 3 3 
17 3 3 3 
18 7 7 7 
19 5 5 5 
20 6 6 6 

Jumlah  117 117 112 
 
 
 
Kematian anak hamster = (117 – 112)/117 x 100% = 4,27 persen 
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Lampiran 5. Perhitungan Analisis Statistik Litter Size, Bobot Lahir dan  
Bobot Sapih pada Hamster Campbell 

    
  
  
Summary statistics for LITTER SIZE 
  
 Number of observations = 20 
 Mean = 5.85 
 Standard deviation = 1.814 
 Coefficient of variation = 31.02 
   
 
Summary statistics for BOBOT_LAHIR 
  
 Number of observations = 20 
 Mean = 1.713 
 Standard deviation = 0.122 
 Coefficient of variation = 7.138 
  
  
  
Summary statistics for BOBOT_SAPIH 
  
 Number of observations = 20 
 Mean = 15.19 
 Standard deviation = 0.741 
 Coefficient of variation = 4.875 
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Lampiran 6. Perhitungan Korelasi Bobot Lahir dengan Bobot Sapih pada 
Hamster Campbell 

    
No x y x2 y2 xy 

1 1,7233 15,23 2,96976 231,953 26,2459 
2 1,8766 16,7433 3,52163 280,338 31,4205 
3 1,4612 14,2057 2,13511 201,802 20,7574 
4 1,84 15,6825 3,3856 245,941 28,8558 
5 1,6871 14,825 2,84631 219,781 25,0113 
6 1,788 15,52 3,19694 240,87 27,7498 
7 1,825 15,6125 3,33063 243,75 28,4928 
8 1,46 14,1112 2,1316 199,126 20,6024 
9 1,6628 14,59 2,7649 212,868 24,2603 

10 1,71 14,8928 2,9241 221,795 25,4667 
11 1,5725 14,325 2,47276 205,206 22,5261 
12 1,745 15,3766 3,04503 236,44 26,8322 
13 1,762 15,456 3,10464 238,888 27,2335 
14 1,59 14,3928 2,5281 207,153 22,8846 
15 1,725 15,335 2,97563 235,162 26,4529 
16 1,84 15,9533 3,3856 254,508 29,3541 
17 1,8533 16,5833 3,43472 275,006 30,7338 
18 1,62 14,4642 2,6244 209,213 23,432 
19 1,81 15,572 3,2761 242,487 28,1853 
20 1,7116 14,9566 2,92958 223,7 25,5997 

Jumlah 34,26 303,828 58,98 4625,99 522,097 
 
 

∑ = 26,34x  

 
98,582 =∑x  

 

∑ = 83,303y  

 
99,46252 =∑ y  

 

∑ = 097,522xy  

 
n = 20 
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Nilai korelasi bobot lahir dengan bobot sapih hamster Campbell = 0,92 
 
 
 
 
Koefisien Determinasi = R = r2 = 0,922 = 0,8464 = 84,64% 
 
 
 
 


