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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hamster Campbell dan Dove 

Hamster kerdil Campbell (Phodopus Campbell) adalah salah satu spesies 

hamster. Hamster ini ditemukan 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. 

Hamster Campbell dewasa memiliki panjang 10-12 cm, ciri-cirinya memiliki 

garis gelap di belakang. Warna dasarnya adalah abu-abu, coklat, kayu manis, albino, 

abu-abu biru, hitam, dan oranye kecoklatan dengan banyak variasi dan pola, beberapa 

memiliki warna bercetak putih tidak teratur atau belang-belang (panda). 

Habitat aslinya adalah padang rumput, padang pasir dan semi gurun, lebih 

dapat ditemukan hidup pada tanah. Hamster tidak suka keadaan berair, panas, dan 

berangin. Hamster Campbell ini merupakan hamster yang paling banyak mempunyai 

variasi warna dan tipe bulu. Karakter dari hamster Campbell ini yang menonjol 

adalah sifatnya yang lebih berani “galak” karena tidak jarang menggigit tangan kita. 

Hamster Campbell mempunyai umur dewasa siap kawin sekitar 2-3 bulan dan masa 

hamilnya sekitar 18-21 hari. Umur dewasa kelamin yang sangat cepat maka populasi 

hamster jenis Campbell sangat banyak dipasaran dan variasinya juga sangat banyak 

(Hadhri, 2011). 

Menurut Anonymous (2010) hamster Campbell memiliki taksonomi sebagai 

berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum :Chordata 

Class  :Mamalia 

Order  :Rodentia 

Family  :Cricetidae 

Subfamily :Cricetinae 

Genus  :Phodopus 

Spesies :Phodopus Campbelli 

 Baillie (2006) menyatakan jenis hamster Campbell dapat dibedakan 

berdasarkan warna bulunya yang terdiri atas : 

 Black :Hamster ini memiliki warna dominan hitam di sekujur tubuhnya 

kecuali ada beberapa faktor yang dapat mengubah warna tubuhnya dan 

Hamster  Corral hampir sama dengan Black. Tetapi ada perbedaan sedikit 

pada hamster Corral yaitu dibagian leher terdapat lingkaran putih, mata hitam, 

dan daun telinga berwarna abu-abu gelap. 
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 Albino :warna bulu semua putih. Mata berwarna merah dan telinga 

merah/pink. Hmaster yang di dapat dari semua gen. 

 Argente Red :punggung berwarna orange cerah dan garis berwarna coklat. 

Mata merah dan daun telinga merah muda/pink. Perut berwarna putih. 

 Argente Black Eye :Bagian belakang tubuhnya berwarna krim dengan strip 

coklat dan memiliki garis lengkung orange. Bagian perut berwarna putih 

gading ada lapisan coklat gelap dibawah. Garis punggung berwarna coklat 

gelap, mata hitam dan memiliki daun telinga merah/pink. 

 Opal :Bagian bulu belakang berwarna abu-abu asap dengan strip biru, warna 

perut putih mati dan dibawahnya ada lapisan au-abu yang lembut. Garis 

punggung berwarna abu-abu gelap. Mata hitam dan daun telinga juga 

berwarna sama yaitu abu-abu gelap. 

 Lilac Fawn :Warna bulu coklat muda dilapisi dengan biru keabu-abuan. 

Garis punggung berwarna biru ke abu-abuan. Garis punggung berwarna biru 

ke abu-abuan lembut. Mata hitam dan daun telinga abu-abu. 

 Blue Fawn :Warna krim tua dengan warna biru dan lapisan bawah biru 

keabu-abuan. Mata merah dan daun telinga berwarna merah muda/pink. 

 Black Eye Lilac: Warna bulu adalah ungu keabu-abuan lembut dengan mata 

hitam dan telinga abu-abu. 

 Red Eye Lilac:Warna bulu adalah ungu ke abu-abuan lembut dengan mata 

merah dan telinga merah muda/pink. Untuk membedakan warna dengan dove, 

warna dove cenderung lebih gelap dan lilac terang. 

 Bandit Campbell:warna dominasi hitam dan putih, terdapat warna putih 

melingkari leher, lincah, jinak, termasuk mini hamster. 

 Champagne:Warna krim ternak dengan mata merah dan daun telinga merah 

muda/pink. 

 Blue Belge:Warna krim dengan warna kebviruan dan lapisan bawah berwarna 

abu-abu. Mata merah dan telinga kulit berwarna abu-abu. 

 Dove:Warna gelap merpati (abu-abu kecoklatan) dengan mata merah dan 

telinga merah muda/pink. Untuk membedakan wrna dengan lilac, warna dove 

cenderung lebih gelap dan lilac terang. 

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

Menurut Marlet (2010) masa hidup hamster Campbell dapat mencapai 1-2 

tahun dengan panjang 10 cm dan memiliki variasi warna dan tipe bulu. Sadgala 

(2010) menambahkan keterangan bahwa bobot badan hamster Campbell dapat 

mencapai 30-40 g. Hamster memiliki dua pasang kaki.Sepasang kaki depan lebih 

kuat dibandingkan kaki belakang. Jari berjumlah lima, sehingga total jari 20 buah. 
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Hamster juga memiliki 2 pasang gigi seri yang sepanjang hidupnya gigi tersebut akan 

terus tumbuh dan bertambah panjang (Taslim, 2005). 

 

2.2 Jumlah Anak Sekelahiran (Litter size) 

Litter size merupakan jumlah anak sekelahiran dari seekor induk hamster. 

Rata-rata litter size pada hamster adalah 4-6 ekor, namun beberapa varietas seperti 

Rusia Campbell bisa melahirkan bayi hamster 14 ekor (Anonymous, 2010). Litter 

size memegang peranan yang penting dalam menentukan laju peningkatan populasi, 

karena jumlah anak sekelahiran yang tinggi akan mempengaruhikenaikan populasi. 

Jumlah anak yang dihasilkan tergantung pada jumlah sel telur yang diovulasikan, 

jumlah sel telur yang dapat dibuahi, dan laju mortalitas embrional (Setiadi, 

Subandriyo, Martawidjaja, Sutama, Yulistiani dan Priyanti, 2002). 

Aritonang, Roefiah, Pasaribu dan Raharjo (2003) faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi jumlah kelahiran antara lain kualitas dan kuantitas pakan, musim 

kawin, jumlah sel telur yang dihasilkan, serta tingkat kematian embrio yang sangat 

berpengaruh terhadap jumlah anak perkelahiran. 

Suryadi (2006) jumlah anak sekelahiran dibatasi oleh jumlah telur yang 

diovulasikan, perbandingan telur yang fertil, kehilangan embrio atau fetus yang dapat 

terjadi karena adanya penyerapan kembali oleh tubuh induk, dan kematian sebelum 

dilahirkan, disamping hal tersebut jumlah anak sekelahiran dibatasi pula oleh 

kapasitas uterus. 

Kadarwati (2006) menyebutkan bahwa besarnya anak per kelahiran 

dipengaruhi oleh bangsa ternak, umur induk, musim kelahiran, makanan, silang 

dalam kondisi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi jumlah 

kelahiran antara lain kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada induk, musim 

kawin, jumlah sel telur yang dihasilkan serta tingkat kematian embrio yang sangat 

berpengaruh terhadap jumlah anak perkelahiran. 

 

2.3 Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah bobot badan anak hamsteryang ditimbang segera setelah 

dilahirkan. Bobot lahir sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh genetic, 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 induk 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). 
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Bobot lahir dipengaruhi oleh genetic, bangsa, jenis kelamin, jumlah anak 

dalam kandungan dan pakan. Brahmantyo, Raharjo, Savitri dan Duldjalman (2009) 

mengemukakan bahwa anak yang tinggi menghasilkan bobot individu lebih rendah, 

dimana korelasi antara jumlah anak perkelahiran dengan bobot lahir pada hamster 

Campbell sebesar 0,92 (Wibowo, 2010). 

Bobot lahir penting karena sangat berkorelasi dengan pertumbuhan, dengan 

demikian bobot lahir merupakan faktor penting yang mempengaruhi produktivitas. 

Saat kelahiran bobot lahir dipengaruhi oleh pakan pada waktu induk bunting tua, 

pada umumnya induk muda melahirkan anak yang lebih ringan daripada induk yang 

lebih tua. 

 

2.4 Bobot Sapih 

Bobot sapih adalah bobot badan anak hamster yang ditimbang pada saat 

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

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

setelah lahir sangat dipengaruhi oleh produksi susu induk (Thompson, Gill and 

Varley, 2004). Bobot lahir berpengaruh terhadap bobot sapih, semakin tinggi bobot 

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

besarnya pertambahan bobot badan selanjutnya dan kemampuan adaptasi dengan  

lingkungan. Bobot sapih merupakan indikator dari kemampuan induk untuk 

menghasilkan susu dan kemampuan anak untuk mendapatkan susu untuk tumbuh 

(Maylinda, 2010).  

Anak hamster sudah siap disapih ketika induknya sudah tidak mau menyusui. 

Setelah disapih,anak hamster dipisahkan dari induknya. Anak hamster yang sudah 

disapih sebaiknyua ditempatkan kedalam kandang tersendiri, berupa kandang koloni 

(Anonymous, 2009). Penyapihan yang dilakukan pada anak hamster biasanya adalah 

umur 3 minggu. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam, melakukan proses 

penyapihan adalah faktor induk dan faktor anak.  

 

2.5 Pertambahan Bobot Badan Pra Sapih 

 Pertambahan bobot badan anak merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menentukan pertumbuhan  anak hingga sapih. Selama periode pra sapih peran induk 

sangat dominan dalam mendapatkan bobot hidup anak sapih yang tinggi dan 

mengurangi tingkat mortalitas anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak setelah 

lahir sampai disapih dipengaruhi oleh bobot lahir dan produksi susu induk ( Setiadi, 

Suparyanto, Handriawan dan Praharani, 2000). 

 Pertumbuhan pra sapih merupakan salah satu titik kritis yang perlu mendapat 

perhatian khusus. Kekurangan nutrisi akan mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh 

dan rentan terhadap penyakit yang mengarah pada kematianpedet (Ahmad, 2004). 
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Keberhasilan pada periode ini sangat menentukan pertumbuhan anak pada periode 

berikutnya. Ternak yang mengalami kekurangan pakan pada saat sebelum pubertas 

akan mengalami hambatan pertumbuhan dan pencapaian umur pubertas. Konsumsi 

kolostrum dan pertumbuhan anak umumnya kurang baik, faktor utama penyebab 

kurang baiknya pertumbuhan anak selama periode ini diduga karena rendahnya 

produksi susu induk. Rendahnya produksi susu induk berhubungan dengan kurangnya 

nutrient induk menjelang melahirkan. Oleh karena itu, pakan selama induk bunting 

harus sangat diperhatikan. 

 

2.6 Kematian Anak Hamster 

 Kemampuan hidup anak suatu ternak merupakan parameter yang penting 

dalam perkembangan produktivitas. Salah satu keuntungan yang didapat dari 

heterosis adalah meningkatnya kemampuan hidup. Tingginya kemampuan hidup 

dalam populasi ditunjukkan dengan rendahnya laju kematian (Brahmantiyo, 2008). 

 Kematian anak bias mencapai 30 – 4- % selama anak disusui, oleh karena itu 

perawatan sarang sangat menentukan keberhasilan anak. Induk yang melahirkan anak 

banyak dan semuanya hidup, apalagi kalau anak tersebut jumlahnya masih utuh 

sampai umur disapih, maka induk tersebut baik sekali untuk dipertahankan hidup 

sebagai penghasil bibit untuk generasi yang akan dating (Sembiring, 2008). 

 Sembiring (2008) mengemukakan anak yang mati harus segera diambil dan 

yang kecil atau cacat harus diafkir, anak yang baru lahir perlu diperhatikan. Produksi 

air susu ada yang keluar terlampau banyak, tetapi ada pula yangsangat kurang, 

sehingga member pengaruh terhadap mortalitas anak. Sebab – sebab kematian anak 

selama menyusui antara lain karena pengolahan sarang tidak baik, Makanan yang 

tidak memenuhi gizi, induk tidak cukup menghasilkan air susu, dan adanya gangguan 

dari binatang asing. 

 Faktor lain yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada hamster yang 

mempunyai litter size tinggi maka bobot lahir anaknya juga rendah, sehingga akan 

menyebabkan tingkat kematiannya juga tinggi. Anak hamster yang bobot lahirnya 

rendah akan mati karena terlalu lemah untuk menyusu pada induknya. Anak ini akan 

habis dimakan oleh induknya, tindakan induk memakan anaknya sendiri yang 

kondisinya lemah bukan kanibalisme, tetapi dilakukan untuk mempertahankan dan 

menjada 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, 2010). 

 

2.7 Dominasi Warna Bulu Anak Hamster 

Hamster Campbell merupakan hamster yang banyak dipelihara oleh 

masyarakat. Variasi warna dari beberapa jenis hamster campbell menjadi salah satu 
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alasan adanya persilangan antar jenis hamster campbell. Umumnya untuk hamster 

betina, usia ideal untuk memulai perkawinan adalah pada usia 4-6 bulan – jika terla 

muda maka akan mengakibatkan sedikitnya jumlah Litter size dan juga meningkatkan 

kemungkinan kanibalisme. Untuk hamster jantan, mereka aktif secara seksual pada 

umur 6 minggu tapi mungkin lebih baik untuk menjaga umur kawin mereka sampai 

mereka berusia sekitar 2-3 bulan sebelum melakukan perkawinan (Lilian, 2009 ) 

Dove merupakan salah satu dari varian hamster yang memiliki ciri warna bulu 

yang abu-abu gelap dengan mata rubi (merah gelap). Paduan antara warna abu-abu 

dan mata merah gelap menjadi daya tarik tersendiri bagi penghobi 

khususnya.Hamster jenis ini berasal dari persilangan antara hamster Campbell 

Argente Red Eye dengan hamster Campbell Black. Hamster Campbell Argente Red 

Eye sendiri merupakanhamster dengan warna bulu keciklatan dengan garis dorsal 

dipunggung berwarna coklat tua, dan bermata rubi sedangkan hamster Campbell 

Black memiliki bulu berwarna hitam pekat dan mata hitam. 

Warna hamster campbell normal adalah coklat keabu-abuan dengan garis tipis 

berwana abu-abu tua disepanjang punggung, di sisi kiri dan kanan tubuhnya terlihat 

bulu berwarna krem, mata berwarna hitam serta telinga berwarna abu-abu tua 

(Handayani, 2009).  

 

 

 


