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Performans Produksi Anak Pra Sapih Pada Anak Hamster Hasil Perkawinan 

Hamster Campbell Normal dengan Dove 

Agnesia Mardika Nugraha; Nur Cholis dan  Gatot Ciptadi 

RINGKASAN 

Umumnya sifat kualitatif kurang memiliki nilai ekonomis, tetapi beberapa 

sifat tertentu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Warna bulu merupakan sifat 

kualitatif yang mempengaruhi usaha peternakan hamster Campbell. Sedangkan 

sifat kuantitatif sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu ternak misalnya 

bobot lahir, pertambahan berat badan dan mortalitas. 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, proses pertumbuhan ternak pada fase ini 

sangat mempengaruhi produktivitas ternak pada fase pertumbuhan selanjutnya. 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh performans anak hamster umur pra sapih 

hasil perkawinan Campbell normal dengan dove ditinjau dari sifat kualitatif dan 

kuantitatif. 

Penelitian dilaksanakan di Jalan Ikan Nus II No 35 Malang, Penelitian 

berlangsung selama 2 bulan mulai tanggal 8 Maret sampai dengan 10 Mei 2015. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan performans peertumbuhan pra 

sapih pada anak hamster hasil perkawinan hamster Campbell jantan warna normal 

dengan hamster Campbell betina warna normal serta dove. 

Hamster yang digunakan adalah hamster Campbell normal jantan sebanyak 

16 ekor umur 6 bulan dengan bobot badan antara 40-50 g. Hamster Campbell 

betina yang digunakan dibedakan warna bulunya yaitu normal dan dove masing-

masing sebanyak 8 ekor dengan bobot badan antara 30-35 g. Hamster betina yang 

digunakan pada penelitian ini merupakan hamster dara dan belum pernah beranak 

umur 5 bulan. Metode yang digunakan adalah percobaan dengan 2 perlakuan yaitu 

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

warna bulu normal) dan P1 (hamster Campbell hasil perkawinan pejantan warna 

bulu normal dengan betina warna bulu dove) perlakuan dilakukan 8 ulangan. 

Variabel penelitian yang diamati adalah bobot lahir, bobot sapih, kematian anak 

hamster dan pertambahan bobot badan harian. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan uji t tidak berpasangan. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rataan litter size, bobot lahir, bobot 

sapih, PBBH dan mortalitas pada anak hamster Campbell hasil perkawinan antara 

pejantan warna bulu normal dengan betina warna bulu dove masing-masing 

sebesar 5,38±2,13 ekor ; 1,62±0,17 g/hari/ekor; 14,92±2,93 g; 0,64±0,13 

g/hari/ekor dan 1,75±0,5 ekor. Rataan litter size, bobot lahir, bobot sapih, PBBH 

dan mortalitas pada anak hamster Campbell hasil perkawinan antara pejantan 
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warna bulu normal dengan betina warna bulu normal masing – masing sebesar 

5,50±2,20 ekor; 1,61±0,10 g; 14,66±3,62 g/hari/ekor; 0,62±0,17 g/hari/ekor dan 

2±0,82 ekor.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu warna hamster tidak berpengaruh 

terhadap performans sifat pada anak hamster ditinjau dari variable litter size, bobot 

lahir, bobot sapih , PBBH, dan mortalitas. Disarankan untuk meningkatkan 

produktivitas hamster dapat dilakukan dengan memperbaiki managemen 

pemeliharaan serta jenis pakan yang digunakan. 

 


