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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, sehingga tidak 
diperlukan tempat yang luas untuk memeliharanya, kebutuhan 
pakan yang sedikit dan mudah didapat. Jenis hamster yang 
sering dijadikan hewan peliharaan diantaranya adalah hamster 
Campbell dan disukai karena harga relatif murah, penanganan 
mudah dan memiliki warna bulu yang menarik serta unik. 

Salah satu jenis hewan peliharaan yang mulai banyak 
penggemarnya adalah hamster Campbell. Daya tarik hamster 
Campbell adalah warna bulu dan bentuk fisiknya. Performans 
suatu individu ternak dapat dibedakan atas dasar sifat kualitatif 
dan sifat kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang tidak 
dapat diukur tetapi dapat dibedakan dan dikelompokkan secara 
tegas, misalnya warna bulu dan bentuk jengger. Sifat ini 
dikendalikan oleh satu atau beberapa gen dan sedikit atau tidak 
sama sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sifat 
kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur, misalnya bobot 
lahir, bobot sapih dan pertambahan berat badan. Sifat ini 
dikendalikan oleh banyak pasang gen dan dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan (Rusfidra, 2006). Hamster Campbell 
dikembangkan untuk dinikmati warna bulunya, tetapi belum 
banyak orang yang mengusahakan atau membudidayakan 
hamster Campbell kaitannya warna bulu bulu dengan 
kemampuan dalam berproduksi, sehingga diharapkan dari 
usaha ini dapat berkembang pesat sesuai permintaan pasar 
dengan selera warna bulu yang paling diminati masyarakat.   

Hamster Campbell memiliki keunggulan dewasa 
kelamin lebih cepat dibandingkan dengan hamster jenis lain. 
dapat mulai dikawinkan pada umur 1,5 – 3 bulan dan 
mempunyai kemampuan berkembang biak dengan cepat, 
karena dapat menghasilkan jumlah anak dalam setiap 
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kelahiran (litter size) rata-rata 4-6 ekor anak tiap kelahiran, 
dengan lama waktu kebuntingan 18 hari (Anonymousa, 2010).  

Periode pra-sapih merupakan periode penting yang 
menentukan performa hamster selanjutnya. Apabila pada 
periode ini pertumbuhan hamster tidak optimal maka hamster 
akan sulit mencapai produksi maksimalnya. Agar anak 
hamster pada periode pra-sapih dapat tumbuh dengan optimum 
maka perlu mendapatkan air susu yang berkualitas dari 
induknya. Induk sendiri menggunakan masa pra-sapih ini juga 
sebagai masa pemulihan kondisi tubuh pasca melahirkan 
sehingga diperlukan pakan yang berkualitas agar induk dapat 
mengembalikan kondisi tubuhnya setelah melahirkan dan 
menghasilkan air susu yang berkualitas bagi pertumbuhan 
anaknya. 

Saat ini sedikit informasi mengenai perkawinan hamster 
dengan warna bulu yang berbeda. Menurut National Hamster 
Council (2005), hamster Campbell memiliki variasi warna 
yang berbeda (agouti), variasi self colour (non agouti), variasi 
pola warna dan variasi tipe bulu yang berbeda-beda. Warna, 
pola warna dan tipe bulu yang berbeda pada hamster 
merupakan hasil pewarisan dari perkawinan dan mutasi. Sifat 
warna, pola warna dan tipe bulu pada hamster merupakan 
sifat-sifat kualitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang dikontrol 
oleh satu atau beberapa pasang gen dan dapat diklasifikasikan 
ke dalam satu dari dua atau lebih pengelompokan yang 
berbeda jelas satu sama lain. 

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan penelitian 
tentang pertumbuhan anak hamster prasapih pada hamster 
Campbell (Phodopus campbelli) hasil perkawinan warna bulu 
induk yang berbeda. 
 
1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 
terdapat perbedaan  performans anak hamster hasil perkawinan 
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hamster Campbell jantan warna normal dengan hamster 
Campbell betina warna albino. 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
performans anak hamster hasil perkawinan hamster Campbell 
jantan warna normal dengan hamster Campbell betina warna 
albino  

 
1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
pedoman peternak dalam perkawinan hamster yang didasarkan 
pola warna bulu yang berbeda 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Sifat-sifat produksi seperti litter size, berat lahir, berat 
sapih dan mortalitas anak hamster merupakan salah satu sifat 
yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam 
manajemen peternakan dan mempunyai arti yang penting 
dalam pengembangan usaha budidaya hamster. Sifat tersebut 
dapat digunakan untuk menentukan berat badan selanjutnya 
serta tolak ukur yang baik untuk menentukan kemampuan 
induk dalam mengasuh anaknya (mothering ability). 

Pertumbuhan merupakan salah satu aspek yang penting 
dalam produksi peternakan. Pertumbuhan ternak yang baik 
akan meningkatkan penampilan produksi. Salah satu fase 
dalam proses produksi ternak adalah fase pra sapih, dimana 
proses pertumbuhan ternak pada fase ini sangat mempengaruhi 
produksifitas ternak pada fase pertumbuhan selanjutnya. Pada 
ternak domba jika pada fase pra sapih bobot lahir, rataan 
PBBH (pertambahan bobot badan harian) dan bobot sapih 
tinggi, maka pertumbuhan selanjutnya akan tinggi pula.  

Beberapa faktor pembatas yang menyebabkan tidak 
tercapainya tingkat penampilan produksi yang tinggi pada 
domba adalah angka kelahiran yang rendah, tingkat persentase 
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kematian yang tinggi, pertambahan bobot badan harian yang 
rendah, juga manajemen yang kurang baik. 

Salah satu usaha dalam pemenuhan kebutuhan tersebut 
dapat dilakukan dengan peningkatan mutu genetik hamster 
sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Ternak yang 
mempunyai mutu genetik tinggi akan menampilkan sifat yang 
diharapkan, misalnya berat lahir tinggi, mortalitas rendah dan 
sebagainya,  sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan 
produksi hamster Campbell. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah 

Ho  = Tidak terdapat perbedaan performans anak 
hamster selama masa pra sapih pada anak hamster 
hasil perkawinan  hamster Campbell jantan warna 
normal dengan hamster Campbell betina warna 
normal serta albino. 

H1  = Terdapat perbedaan performans anak hamster 
selama masa pra sapih pada anak hamster hasil 
perkawinan  hamster Campbell jantan warna 
normal dengan hamster Campbell betina warna 
normal serta albino. 

 


