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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilaksanakan di peternakan hamster yang 
beralamat di Jalan Danau Sentani Dalam III H1 Sawojajar, 
Malang, selama 3 bulan mulai dari tanggal 4 September 
sampai dengan 29 November 2013. 
 
3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Hamster 

Hamster yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
hamster Campbell normal jantan sebanyak 16 ekor umur 6 
bulan dengan bobot badan antara 40 – 50 gram. Hamster 
Campbell betina yang digunakan dibedakan warna bulunya 
yaitu normal dan albino masing-masing sebanyak 8 ekor 
dengan bobot badan antara 30 – 35 gram. Hamster betina yang 
digunakan pada penelitian ini merupakan hamster dara dan 
belum pernah beranak dengan umur 5 bulan. 

 
3.2.2 Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini 
berukuran P x L x T = 18,5 cm x 10,5 cm x 11,5 cm. 
berjumlah 16 unit, terbuat dari plastik. 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 diberi kode untuk mengetahui 
keadaan tiap hamster yang diteliti. Pemberian kode didasarkan 
pada jumlah jenis warna bulu hamster yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu normal dan albino. 
3.2.3  Pakan 

Pakan yang digunakan adalah campuran millet putih, 
millet merah, susupap, serta pakan tambahan berupa biji bunga 
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matahari, potongan wortel, kacang hijau, dan kecambah 
dengan pemberian masin-masing + 10 gram/ekor/hari. 

 
3.2.3 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
timbangan digital dengan tingkat ketelitian 0, 1 gram. 
Timbangan digunakan untuk menimbang anak hamster yang 
baru lahir dan menimbang anak hamster yang disapih. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 2 
perlakuan dan 8 ulangan, sehingga jumlah hamster yang 
digunakan sebanyak 16 pasang hamster. Perlakuan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0 : hamster Campbell hasil perkawinan pejantan warna 
bulu normal dengan betina warna bulu normal 

P1 : hamster Campbell hasil perkawinan pejantan warna 
bulu normal dengan betina warna bulu albino 

 
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. 

3. Persiapan bahan pakan yang akan diberikan selama 
penelitian  

4. Persiapan pejantan hamster yang digunakan yaitu 
hamster Campbell dengan warna bulu normal 
sebanyak 16 ekor dan berumur 6 bulan. 

5. Persiapan induk hamster yang digunakan yaitu 
hamster Campbell betina yang siap berproduksi 
dengan warna bulu normal dan albino masing-masing 
8 ekor dan berumur 5 bulan. 
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3.4.2 Pelaksanaan Penelitian  

1. Pembagian hamster Campbell jantan dengan betina 
masing-masing 8 ekor hamster Campbell jantan 
dikawinkan dengan hamster Campbell betina warna 
bulu normal dan 8 ekor  dikawinkan dengan hamster 
Campbell betina warna bulu albino pada kandang 
individu dan diberi kode berdasarkan jenis warna bulu 
tetua yang digunakan. 

2. Pakan diberikan pada pagi hari antara pukul 06.00-
07.00 WIB dan sore hari pukul 17.00 WIB. 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 yang sudah 
selesai ditimbang dan dicatat datanya dikembalikan 
lagi pada induknya. 

5. Pada saat anak hamster sudah mencapai umur 3 
minggu dilakukan penyapihan anak dari induknya dan 
dilakukan penimbangan 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. 



16 
 

 
3.5.2 Bobot Lahir 

Bobot lahir diketahui dengan cara menimbang bobot 
semua anak hamster perinduk yang baru lahir dibagi jumlah 
anak perkelahiran dan dalam satuan gram. Cara yang 
digunakan untuk mengetahui hamster yang akan melahirkan 
dapat dilakukan dengan pengamatan tingkah laku induk 
hamster yang menggesek-gesekkan tubuhnya pada media alas 
untuk membantu proses kelahiran anak hamster. 

 
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 anak 
perinduk yang disapih. Penimbangan bobot sapih dilakukan 
pada saat anak hamster berumur 21 hari dan dalam satuan 
gram. 
3.5.4 Pertambahan Bobot Badan pra Sapih 
         Pengukuran pertambahan bobot badan harian (PBBH) 
dilakukan dengan menimbang bobot anak hamster pada saat 
sapih dikurangi bobot lahir dibagi lamanya pemeliharaan. 
Penimbangan menggunakan timbangan digital. 

PBBH	pra	sapih = 	
bobot	sapih	(gr)− bobot	lahir	(gr)

umur	sapih	(hari)
 

 
3.5.5 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 jumlah yang dilahirkan 
dikalikan 100 persen. Mortalitas diamati dan dicatat setiap hari 
selama penelitian 
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3.6 Analisis Data 
Untuk mengetahui perbedaan performans anak hamster 

Campbell hasil perkawinan dengan warna bulu induk yang 
berbeda menggunakan uji t tidak berpasangan, dengan rumus 
sebagai berikut (Astuti, 2007): 

t =
|X − X |

+
 

Keterangan : 
X1  = Rata-rata hamster Campbell normal  
X2  = Rata-rata hamster Campbell albino 
Sd1  = Standard deviasi hamster Campbell normal 
Sd2  = Standart deviasi hamster Campbell albino 
n1  = Jumlah sampel hamster Campbell normal 
n2  = Jumlah sampel hamster Campbell albino 
 


