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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hamster adalah hewan mamalia yang termasuk keluarga hewan pengerat yang 

mempunyai bermacam-macam spesies dan hampir ada disetiap negara. Hamster, 

tikus, dan hewan pengerat lainnya seringkali digunakan sebagai hewan percobaan di 

laboratorium (karena reproduksi mereka yang cepat).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 yang disukai karena harga yang relative 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 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 (Rusfidra, 2006). Hamster 

Campbell dikembangkan untuk dinikmati warna bulunya, tetapi belum banyak orang 

yang mengusahakan atau membudidayakan hamster Campbell kaitannya 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 merupakan salah satu dari jenis hamster yang masuk 

dalam hamster mini atau dwarf hamster, sering juga dikenal dengan nama Dwarf 

Campbell’s Russian. Hamster Campbell mempunyai nama latin Cricetinae Phodopus 

Sungorus Campbelli atau Phodopus Campbelli. Hamster Campbell merupakan 

hamster yang paling popular dan terbanyak dipelihara oleh orang-orang yang 

menyukainya. Hamster Campbell normalnya berwarna kuning gelap kecoklatan 

dengan garis hitam dibagian punggung dan memiliki bulu yang panjang disekitar 

kaki, saat ini banyak variasi mantel bulu yang dimiliki oleh hamster Campbell. 

Hamster Champbell umumnya memiliki sifat yang galak dan suka menggigit, namun 

dengan penanganan yang baik hamster Campbell juga dapat menjadi hamster yang 
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ramah dan jinak dan menyenangkan bila dipelihara. Panjang tubuhnya hanya 9 – 11 

cm dan biasa hidup berkoloni (Anonymous, 2008).  

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. 

Hamster bisa beranak sebulan sekali dengan 4 sampai 12 anak, namun karena 

putting 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. Pakan hamster ini terdiri dari bermacam-macam biji-bijian, 

pada umumnya hamster mulai melahirkan umur 3-4 bulan, meskipun ada juga yang 

mulai melahirkan pada umur 1 bulan, namun tidak dianjurkan hamster yang berusia 

kurang dari 4 bulan untuk melahirkan, karena dapat menyebabkan cacat pada anak 

hamster, ataupun dapat mengakibatkan cacat pada anak hamster, ataupun dapat 

mengakibatkan kematian bagi induk dan anak hamster. Lingkungan yang tidak 

mendukung (lingkungan yang berisik) membuat si induk merasa tidak nyaman atau 

stress dapat menyebabkan induk memakan anaknya. 

Tingkat keberhasilan peternak hamster biasanya diukur dari tingkat 

produktivitasnya. Produktivitas hamster dapat dilihat dari jumlah anak yang 

dihasilkan dari seekor induk (Suryadi, 2006). Setiap induk memiliki kemampuan 

untuk menghasilkan jumlah anak yang berbeda. Jenis hamster Campbell dapat 

menghasilkan jumlah anak dalam setiap kelahiran (litter size) 2-10 ekor anak, dengan 

lama waktu kebuntingan 18-20 hari, dan masa sapih (pemisalahn anak dari induknya) 

3-4 minggu. Produktivitas ternak hamster diukur juga dengan laju pertumbuhan. 

Pertumbuhan biasa dihitung dengan mengukur pertambahan bobot badan per hari. 

Bobot lahir berpengaruh terhadap laju pertumbuhan pra sapihnya. Anak dengan bobot 

lahir 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. 

 Periode pra-sapih merupakan periode penting yang menentukan performans 

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 indukya. Induk sendiri menggunakan masa pra sapih ini juga 
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sebagai masa pemulihan kondisi tubuh pasca melahirkan sehingga diperlukan pakan 

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. 

Berdasarkan uraian diatas maka sangat diperlukan penelitian tentang pertumbuhan 

anak hamster pra-sapih pada Campbell (Phodopus Campbell) hasil perkawinan  

silang dengan warna bulu ninduk yang berbeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan performans anak hamster hasil perkawinan silang 

hamster Campbell jantan warna normal dengan hamster Campbell Dove betina warna 

abu-abu gelap. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini diharapakan dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh persilangan 

Hamster campbell Normal dengan Hamster Campbell Dove terhadap penampilan 

produksinya.  
 

1.4 Manfaat 

Mengetahui performans anak hasil perkawinan silang hamster Campbell jantan 

warna normal  dan hamster Campbell Dove warna abu-abu gelap pada umur pra sapih 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Produktivitas ternak hamster dapat diukur dengan jumlah anak yang dihasilkan 

dari seekor induk dan laju pertumbuhan. Hamster dengan litter size banyak akan 

mengakibatkan persaingan anak untuk mendapatkan pakan dan air susu juga semakin 

tinggi, sehingga kebutuhan pakan dan air susu tidak dapat terpenuhi secara maksimal 

dan akan menyebabkan pertumbuhan sanak hamster tidak optimal. Hamster dengan 

litter size sedikit, maka persaingan anak untuk mendapatkan pakan dan air susu dapat 

terpenuhi secaramaksimal dan anak hamster dapat tumbuh optimal. Menurut 

Sumantri (2004) jika jumlah anak sekelahiran meningkat, maka laju pertumbuhannya 

akan menurun. Mencit yang berasal dari jumlah anak sekelahiran yang banyak 

menunjukkan bobot badan yang rendah pada saat pubertas. 

Hamster melakukan pembuahan pada usia 1 bulan sampai 3 bulan. Hamster 

betina mengalami estrus kira-kira setiap tiga hari,setelah induk betina bunting, induk 

akan membangun sarang dan mengumpulkan anaknya disarang. Mereka tidak 
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berambut, berwarna merah dan mata mereka tertutup dan sangat kecil, setelah 1 

minggu mereka mulai mengelilingi sarang dan mulai mencari makan. Umur 2 minggu 

mata anak hamster ini mulai membuka, setelah 3 minggu anak hamster bisa 

meninggalkan sarang mereka (Ichsan, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dan penelitian ini adalah: 

Hᵒ = Warna hamster tidak berpengaruh terhadap performans anak hamster selama 

masa pra sapih hasil perkawinan silang hamster Campbell jantan warna 

normal dengan hamster Campbell Dove betina warna abu-abu gelap. 

H¹ = Warna hamster berpengaruh terhadap performans anak hamster selama masa 

pra sapih hasil perkawinan silang hamster Campbell jantan warna normal 

dengan hamster Campbell Dove betina warna abu-abu gelap. 

Peningkatan Produktivitas Hamster Campbell 

Perkawinan Silang 

Perbedaan warna hamster 

Hamster Campbell Normal Hamster Campbell Dove 

Performans Produksi Pra Sapih 

 Litter size 

 Bobot lahir 

 Bobot sapih 

 Mortalitas 

 Pertambahan Berat badan 

 Dominasi Warna Anak 
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