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ABSTRACT 

The study was conducted to know a response duration of light 

to cross hamster Campbell Normal with Campbell Panda in litter size 

and weight of the puppy until the age of weaning. The research 

material used is hamsters Campbell Normal male 25 heads and 

hamsters Campbell Panda female 25 head size 4 months old 

weighing 40-42 g. The method used in this reasearch was 

Completely Randomized Design (CRD) which there are five 

treatments and five replications, each consisted of 2 head hamsters to 

get twenty-five experimental units. Treatment that P0 control 

(without lighting), P1 long lighting for 6 hours, P2 long lighting for 

12 hours, P3 long lighting for 18 hours, and P4 long lighting for 24 

hours. Data obtained from the research field are tabulated using 

Microsoft Excel, then the data is continued by using analysis of 

variance (ANOVA) and if the treatment is real or significant 

influenced, it would continued used Duncan Multiple Range Test. 

Conclude that responsed duration of 24 hours of light on the results it 

was crossed hamster Campbell Normal and Campbell Panda 

produced litter size of 3.6 ± 0.89 tails and cumulative birth weight of 

5.42 ± 2.27 g and duration of responsed to light for 24 hours gived 

the same effect on the individual birth weight of 1.49 ± 0.55 g/tails; 

weaning weight was 11.86 ± 2.19 g; and PBBH puppy until weaning 

age 3.30 ± 0.26 g/tails. 

Keywords: hamster, light, litter size, weight 
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RINGKASAN 

Hamster Campbell adalah jenis hamster mini pertama 

yang diperkenalkan di Indonesia dan disukai karena banyak 

memiliki corak warna. Hamster memiliki sifat yang suka 

menggigit atau disebut nippy bitter, dengan penanganan 

hamster yang baik dari kecil menjadikan hamster jinak dan 

hamster tergolong sangat mudah dikembangbiakkan. 

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 9 Desember 2015 

sampai dengan 18 Januari 2016 di Desa Klampok, No.225 

RT.01 RW.05 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui respon lama pemberian 

cahaya terhadap litter size dan bobot badan anak sampai umur 

sapih dari hasil persilangan hamster Campbell Normal dengan 

hamster Campbell Panda. Materi yang digunakan dalam 

penelitian yaitu hamster Campbell Normal jantan 25 ekor dan 

hamster Campbell Panda betina 25 ekor ukuran besar umur 4 

bulan dengan bobot badan 40-42 g. Sampel yang digunakan 

sebanyak 50 ekor dari masing-masing perlakuan terdiri dari 

sepasang hamster Campbell Normal jantan dan Campbell 

Panda betina. Pakan yang digunakan selama penelitian yaitu 

BR-1, pollard dan kecambah dengan pemberian 2 kali pada 

pagi dan sore hari. 

mailto:dindakj@gmail.com
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Variabel yang diamati dalam penelitian adalah litter 

size, bobot lahir, bobot sapih, dan pertambahan bobot badan 

harian (PBBH) anak hamster sampai umur sapih. Perlakuan 

yang diberikan yaitu P0 kontrol (tanpa pencahayaan), P1 lama 

pencahayaan selama 6 jam, P2 lama pencahayaan selama 12 

jam, P3 lama pencahayaan selama 18 jam, dan P4 lama 

pencahayaan selama 24 jam. Data diperoleh dari hasil 

penelitian lapang yang ditabulasi menggunakan Microsoft 

Excel kemudian data dilanjutkan dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dari rancangan acak lengkap (RAL), 

apabila perlakuan memberikan pengaruh nyata atau signifikan 

maka di uji kembali menggunakan uji jarak berganda 

Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian lama 

pencahayaan selama 24 jam memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap litter size dan bobot lahir hasil persilangan 

hamster Campbell Normal dengan Campbell Panda sebesar 

6,2±1,10 g; 9,58±1,33 g. Pada bobot sapih dan PBBH anak 

hamster tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) dengan 

pemberian lama pencahayaan selama 6 jam, 12 jam, 18 jam 

dan 24 jam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa respon lama pemberian cahaya selama 24 jam terhadap 

hasil persilangan hamster Campbell Normal dengan Campbell 

Panda menghasilkan litter size sebesar 3,6±0,89 ekor/induk 

dan bobot lahir kumulatif sebesar 5,42±2,27 g dan respon lama 

pemberian cahaya selama 24 jam memberikan efek yang sama 

terhadap bobot lahir individu 1,49±0,55 g/ekor; bobot sapih 

11,86±2,19 g; dan PBBH anak hamster sampai umur sapih 

3,30±0,26 g/ekor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hamster adalah hewan mamalia yang termasuk sebagai 

hewan pengerat, selain itu dikenal sebagai pet animal dengan 

bentuk tubuhnya yang mungil, tingkah lakunya lucu dan 

menggemaskan serta populer bagi masyarakat. Hamster 

Campbell memiliki variasi bulu yang menarik sebagai daya 

tarik bagi masyarakat yang hobi beternak hamster untuk di 

pelihara dan tidak membutuhkan tempat yang luas dalam 

pemeliharaan, pakan yang dibutuhkan juga tersedia dan mudah 

didapat.  

Hamster berasal dari berbagai negara yaitu Eropa 

tengah sampai Siberia, Mongolia, Tiongkok utara sampai 

Korea, dan Suriah sampai Pakistan. Hamster berkembangbiak 

di perbatasan padang pasir, bukit pasir dan di kaki gunung, 

dataran rendah yang bersemak-semak dan berbatu, di lembah 

bersungai, padang rumput yang luas, dan beberapa tinggal di 

ladang tanam (Anonymous, 2012). Hamster adalah hewan 

yang sangat cepat berkembangbiak dan sering kali terjadi 

perkawinan antar jenis (species). Jenis-jenis hamster penting 

untuk diketahui agar mendapatkan keturunan yang baik. 

Perkawinan antar species juga beresiko untuk mendapatkan 

keturunan berikutnya yang cacat (Putri, 2014). 

Hamster Campbell Normal berwarna kuning gelap 

kecoklatan dengan garis hitam di punggung dan mempunyai 

bulu yang panjang di sekitar kaki. Keuntungan dalam 

memelihara hamster yaitu mudah dalam perawatan, biaya 

pemeliharaan relatif murah, dan terdapat beragam jenis 

hamster yang dapat dipilih untuk di pelihara. Pemberian pakan 
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dan minum diberikan secara rutin dengan posisi mudah 

dijangkau oleh hamster. Litter kandang hamster yang terdiri 

dari serutan kayu harus diganti setiap seminggu sekali agar 

kandang bersih dan tidak terkena penyakit. Pada hamster 

dengan litter size sedikit memiliki jumlah anak yang paling 

sedikit. Air susu yang diberikan induk lebih banyak pada 

masing-masing anak hamster karena sedikit persaingan antar 

anak hamster, hal itu yang menyebabkan kenaikan bobot 

badan masing-masing anak hamster lebih besar dibandingkan 

pada hamster yang memiliki litter size sedang dan hamster 

yang memiliki litter size banyak. 

Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan dan dapat 

merangsang beberapa sekresi hormon serta memegang 

peranan penting dalam proses pertumbuhan dan dewasa  

kelamin. Pencahayaan juga menstimulasi pola sekresi 

beberapa hormon yang mengontrol sebagian besar  

pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan dan reproduksi. 

Intensitas cahaya, warna dan aturan photoperiod (waktu 

penyinaran) mempengaruhi aktivitas fisik. Hipotalamus akan 

berkembang dengan rangsangan cahaya (Sulistyoningsih, 

2009). Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sistem 

reproduksi hewan. Selain faktor internal seperti genetik dan 

hormonal, juga dari faktor eksternal meliputi suhu, cahaya, 

kelembaban dan pakan yang secara langsung dapat 

mempengaruhi fungsi organ reproduksi hewan. Faktor 

eksternal dan internal bekerjasama mempengaruhi proses-

proses metabolisme dan menghasilkan kondisi yang sesuai 

untuk kehidupan normal. Schmidt-Nielsen (1990) disitasi oleh 

(Nugroho, 2004) menyatakan bahwa cahaya merupakan salah 

satu faktor eksternal yang penting dalam pemasakan gonad, 

bahwa cahaya berpengaruh terhadap sistem reproduksi melalui 
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reflek neuroendokrin (reflek fotoseksual) yang melibatkan 

mata, hipotalamus, hipofisis dan gonad. Cahaya yang diterima 

oleh reseptor cahaya pada retina mata akan diteruskan oleh 

neurtransmiter menuju ke kelenjar pineal. Lama pencahayaan  

dan  daya  lampu  secara  signifikan  meningkatkan  konsumsi  

pakan,  sedangkan  berat  badan dan  konversi  pakan  secara  

signifikan  dipengaruhi  oleh  lama  pencahayaan. Berdasarkan 

hal tersebut maka diperlukan penelitian tentang respon lama 

pemberian cahaya terhadap persilangan hamster Campbell 

Normal dengan Campbell Panda pada litter size dan bobot 

badan anak sampai umur sapih. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

ada respon lama pemberian cahaya terhadap litter size dan 

bobot badan anak sampai umur sapih dari hasil persilangan 

hamster Campbell Normal dengan hamster Campbell Panda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

respon lama pemberian cahaya terhadap litter size dan bobot 

badan anak sampai umur sapih dari hasil persilangan hamster 

Campbell Normal dengan hamster Campbell Panda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai pedoman beternak hamster untuk mendapatkan litter 

size dan bobot badan anak sampai umur sapih dengan hasil 

yang sesuai dan baik dalam persilangannya.  
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1.5 Kerangka Pikir 

Cahaya merupakan salah  satu  bentuk stres fisik, 

gelombang  elektromagnetik dan psikologis yang dapat 

mengaktifkan respon sistem endokrin secara umum dapat 

mengganggu proses spermatogenesis. Turner dan Bagnara 

(1976) disitasi oleh Nugroho (2004) dijelaskan bahwa cahaya 

merupakan salah satu faktor eksternal yang penting dalam 

pemasakan gonad. Faktor eksternal tersebut dapat bertindak 

sebagai rangsang spesifik langsung maupun melaui aktivitas 

saraf pada hipotalamus. 

Hipotalamus merupakan pusat dari sistem hormonal 

yang mengatur kerja hormonal pada organ-organ yang lain dan 

melepaskan hormon reproduksi seperti sekresi gonadotropin 

(FSH dan LH). Pada hamster betina FSH (Follicle Stimulating 

Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone) bekerja dalam 

pematangan ovarium sedangakan pada hamster jantan akan 

mempengaruhi testis. Ovarium memiliki tugas untuk 

menghasilkan ovum dan mensekresi hormon estrogen dan 

progesteron. Selanjutnya hipotalamus akan memerintahkan 

hipofisa pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon TSH 

(Thyroid Stimulating Hormone) dan hormon somatotropin, 

kedua hormon ini berperan dalam pertumbuhan (Lavergne, 

2005). 

Sifat-sifat produksi seperti litter size dan bobot badan 

anak sampai umur sapih dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan dalam manajemen peternakan dan sangat penting 

dalam usaha budidaya hamster untuk dikembangbiakkan serta 

dapat digunakan untuk mengetahui mothering ability atau 

kemampuan induk hamster dalam mengasuh anaknya. 

Pertumbuhan merupakan salah satu aspek penting dalam 

produksi peternakan. Salah satu fase dalam proses produksi 
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ternak adalah fase sapih, pada fase ini pertumbuhan ternak 

sangat mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Pertumbuhan 

yang baik akan meningkatkan penampilan produksi baik.  

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tingkat 

penampilan produksi yang tinggi pada hamster adalah angka 

kelahiran yang rendah, pertambahan bobot badan harian yang 

rendah, kematian yang cukup tinggi dan manajemen ternak 

yang kurang baik. Ternak yang memiliki mutu genetik tinggi 

akan menampilkan sifat yang diharapkan seperti litter size 

yang tinggi, bobot lahir, bobot sapih dan pertambahan bobot 

badan harian anak hamster sampai umur sapih semakin 

meningkat, kematian rendah. Usaha yang dapat dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan cara 

meningkatkan mutu genetik hamster yang sesuai dengan 

kondisi lingkungan setempat dan diberikan bantuan cahaya 

lampu 5 watt dengan lama penyinaran yang berbeda-beda 

mulai dari 6 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Olanrewaju, 

Thaxton, Dozier, Purswell, Roush and Branton (2006) 

menyatakan bahwa cahaya dapat merangsang pola sekresi 

beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, 

pendewasaan, reproduksi, dan tingkah laku. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Respon lama pemberian cahaya terhadap hasil 

persilangan hamster Campbell Normal dengan Campbell 

Panda dapat meningkatkan litter size dan bobot badan anak 

sampai umur sapih. 
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Turner dan Bagnara 
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Nugroho (2004) 
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pemasakan gonad. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.2.1. Hamster Campbell 

Klasifikasi ilmiah pada hamster Campbell adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Kelas  : Mammalia 

Ordo  : Rodentia 

Family  : Cricetidae 

Genus  : Phodopus 

Spesies  : Phodopus campbelli (Dede,2011) 

Hamster Campbell adalah jenis hamster mini pertama 

yang diperkenalkan di Indonesia dan disukai karena banyak 

memiliki corak warna. Hamster disebut dengan nippy bitter 

karena suka menggigit. Penanganan hamster yang baik dari 

kecil, menjadikan hamster jinak, dan tergolong sangat mudah 

dikembangbiakkan hanya dengan dua pasang saja, dalam tiga 

bulan jumlahnya bisa mencapai beberapa kali lipatnya karena 

setiap bulan selalu melahirkan 6–8 ekor anak hamster 

(Muhamad, 2013). Karakteristik hamster Campbell dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 



8 
 

Tabel 1. Karakteristik hamster campbell 

No Karakteristik Keterangan 

1 Nama Lain Campbell hamster, dwarf, campbell’s 

russian hamster, Cricetinae phodopus 

sungorus campbellii 

2 Kategori Hamster mini (dwarf) 

3 Karakter 

sosial 

Berkoloni 

4 Warna tubuh Bervariasi, mulai dari hitam, putih, 

kuning, cokelat, kelabu, dan kombinasi 

dari beberapa warna tersebut. Warna 

paling umum yakni cokelat keabu-abuan 

dengan garis tipis abu-abu tua di 

sepanjang punggungnya. 

5 Warna mata Hitam, merah tua, merah terang, dan 

kecoklatan. 

6 Ciri fisik Panjang tubuh 8–10 cm; 

bobot dewasa 22–28 g. 

7 Lama hidup 2–2,5 tahun 

8 Kelebihan Daya reproduksinya sangat baik, warna 

rambutnya sangat variatif dan menarik 

minat hobiis. 

9 Kekurangan Temperamennya kurang jinak dan hobi 

menggigit sehingga kurang cocok bagi 

hobiis pemula dan anak-anak. 

Sumber: Muhammad, 2013. 

 

Ciri-ciri dari hamster adalah memiliki badan gemuk, 

berekor pendek, bagian bawah hamster berwarna putih sampai 

abu-abu dan hitam, berbulu tebal dengan warna bulu yang 
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beragam tergantung dari spesies hamster tersebut, ada bulu 

hamster yang berwarna polos atau satu warna seperti hitam, 

abu-abu, putih, coklat, kuning (gold), moka, dan ada juga yang 

berwarna belang atau dua warna seperti putih hitam, putih abu, 

dan putih coklat. Saputro (2011), spesies hamster memiliki 

kantung pipi yang berguna untuk membawa makanan ke 

sarang hamster untuk disimpan atau ditimbun. Hamster berasal 

dari kata Jerman hamstern yang berarti menimbun. Muhamad 

(2013) menyatakan bahwa ukuran hamster ada yang kecil dan 

besar tergantung dari jenis/spesiesnya. Hamster kecil atau 

hamster kerdil (dwarf) mempunyai ukuran panjang badan 5 

cm sampai 10 cm, sedangkan hamster besar berukuran 10 cm 

sampai dengan 18 cm. Lama hidup 1-3 tahun, masa bunting 

15-18 hari dengan jumlah anak pada satu kelahiran rata-rata 4 

ekor, dapat mencapai 10 ekor.  

Hamster Campbell memiliki resiko kematian yang 

cukup besar karena memiliki sifat kanibalisme. Pada saat 

kelahiran anak hamster, apabila tidak segera dipisah dari induk 

jantan maka anak hamster akan dimakan. Kandang bersih dan 

udara yang cukup dapat membantu mengurangi kanibalisme. 

Rusfidra (2006) menyatakan bahwa performans suatu induk 

ternak dapat di bedakan atas dasar sifat kualitatif dan 

kuantitatif. Sifat kualitatif adalah sifat yang tidak dapat diukur 

tetapi dapat dibedakan dan dikelompokkan secara tegas, 

misalnya warna bulu. Sifat ini di kendalikan oleh satu atau 

beberapa gen dan sedikit atau tidak sama sekali dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan. Sifat kuantitatif adalah sifat yang 

dapat di ukur, misalnya bobot lahir, bobot sapih dan 

pertambahan berat badan. Sifat tersebut dikendalikan oleh 

banyak pasangan gen dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 
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Hamster Panda merupakan salah satu variasi dari jenis 

hamster Campbell. Hamster Panda memiliki warna bulu cukup 

bagus pada bulu hamster. Ciri-ciri Hamster Panda yaitu warna 

bulu hanya terdapat putih dan hitam, apabila terdapat selain 

warna tersebut misalnya warna coklat maka hamster itu tidak 

bisa disebut lagi hamster panda melainkan hamster dominan 

karena memiliki lebih dari dua warna (Putra, 2011). 

 

2.2.2. Litter Size 

Litter size adalah jumlah anak yang dilahirkan per induk 

per kelahiran, termasuk yang mati dan yang hidup. Litter size 

ditentukan oleh tiga faktor yaitu: jumlah sel telur yang 

dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, fertilisasi, dan kondisi 

selama masa kebuntingan. Ketiga faktor tersebut tergantung 

dari umur induk, bobot badan induk, pejantan, lingkungan, dan 

genetik (Vallet, Freking, Miles, Nienaber and Brown-Brandl, 

2009). Dian (2007) menyatakan bahwa jumlah anak per induk 

per kelahiran tergantung pada umur dan ukuran tubuh induk 

sedangkan nutrisi induk akan menentukan ukuran tubuh atau 

rataan bobot lahir anak. Rata-rata litter size pada hamster 

adalah 4-6 ekor, namun beberapa varietas seperti Rusia 

Campbell  bisa  melahirkan  anak  hamster  sampai dengan 14 

ekor. 

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 per kelahiran 

(Kadarwati, 2006). Suryadi (2006) mengatakan bahwa jumlah 
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anak sekelahiran dibatasi oleh  jumlah telur yang diovulasikan, 

perbandingan telur yang fertil, dan kematian sebelum 

melahirkan, selain itu jumlah anak sekelahiran dibatasi pula 

oleh kapasitas uterus.  

 

2.2.3. Bobot Lahir 

Bobot lahir adalah bobot badan anak yang ditimbang 

segera setelah dilahirkan. Bobot lahir sangat bervariasi dan 

dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, jumlah anak dalam 

kandungan dan pakan. Anak hamster Campbell berukuran 

kecil memiliki bobot lahir yang berbeda-beda antara induk 

satu dengan yang lainnya.Pada hamster Campbell bobot lahir 

anak dibagi menjadi tiga golongan yaitu berat, sedang, dan 

ringan. Bobot lahir yang tergolong berat adalah ≥1,75 g; bobot 

lahir yang tergolong sedang adalah 1,51-1,74 g; dan bobot 

lahir yang tergolong ringan adalah ≤1,50 g (Wibowo, 2010). 

Bobot lahir dari anak juga dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu jumlah anak yang lahir  mempengaruhi berat 

anak, pengaruh jenis kelamin (umumnya jenis kelamin jantan 

lebih berat daripada betina), breed, induk dan pejantan, 

makanan dan umur induk (Sembiring, 2008). Musim 

berpengaruh tehadap besar fetus pada beberapa species. 

Ternak bunting yang mengalami stres panas akan menghambat 

perumbuhan fetus dan derajat penghambatan sebanding 

dengan lamanya stres. Pengaruh iklim yang ekstrim terhadap 

ternak yaitu penurunan feed intake (pakan yang dimakan), 

gangguan terhadap pertumbuhan dan mengakibatkan kematian 

embrio dan adanya fetus yang kerdil (Williamson dan Payne, 

2003). 

Jumlah anak dalam kelahiran juga berpengaruh besar 

terhadap bobot individu anak. Anak yang dilahirkan dari 
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kelahiran yang memiliki jumlah anak sedikit dimungkinkan 

bobotnya dua kali atau lebih dari yang berasal dari kelahiran 

yang memiliki jumlah anak banyak. Bobot  lahir  dapat 

dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  pre-natal.  Bahan pakan  

induk  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan nutrisi  tubuh  dan  

jumlah fetus yang banyak menyebabkan anak  yang  dilahirkan  

memiliki bobot lahir rendah (Whysnu, 2011). 

 

2.2.4. Bobot Sapih 

Bobot sapih adalah bobot badan anak hamster yang di 

timbang pada saat di sapih dan dilakukan saat umur 21 hari. 

Bobot sapih ini sangat dipengaruhi jumlah anak perkelahiran, 

bobot lahir dan pertumbuhan anak setelah lahir juga 

dipengaruhi oleh produksi susu induk (Subandriyo, 2000). 

Cepat lambatnya waktu sapih dan kondisi induk sangat 

berpengaruh terhadap bobot sapihnya. Lama waktu 

pemeliharaan dan lama penyapihan juga akan mempengaruhi 

berat sapihnya (Sembiring, 2008).  

Kadarwati (2006) menyatakan bahwa bobot sapih anak 

mencit dipengaruhi oleh ketersediaan air susu induk. Produksi 

air susu induk dipengaruhi oleh tingkat perkembangan sel 

epitel kelenjar air susu selama periode kebuntingan dan awal 

laktasi. (Maylinda, 2010) 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 mendapat susu 

untuk tumbuh. 
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Faktor-faktor  yang mempengaruhi bobot sapih adalah 

jenis kelamin, umur  induk,  keadaan  pada  waktu  lahir, 

kemampuan  induk  menyusui  anaknya,  kualitas dan  

kuantitas  pakan (Navara and Nelson 2007). Rataan bobot  

sapih  terbesar  adalah perlakuan hamster dengan litter size 

sedikit yaitu 26,45±6,425 g/ekor  dan  yang  terkecil  dimiliki 

oleh  hamster  dengan  litter  size  banyak  yaitu 11,86±2,323 

g/ekor (Apriliana, Nur dan Cholis, 2014). 

 

2.2.5. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Anak Hamster Sampai Umur Sapih 

Produktivitas ternak hamster diukur juga dengan laju 

pertumbuhan. Pertumbuhan biasadihitung dengan mengukur 

pertambahan bobot badan per  hari. Bobot ternak berbanding 

lurus dengan tingkat konsumsi pakannya, dan memberikan 

gambaran nutrien (protein, lemak dan karbohidrat) konsumsi 

pakan yang didapat sehingga mempengaruhi bobot ternak 

(Mas’ud, Tulung, Umboh, Rahasia, 2015). 

Hamster dengan litter size sedikit memiliki rataan bobot 

kumulatif paling besar dibandingkan hamster dengan litter size 

sedang dan hamster dengan litter size banyak yaitu 8,78±4,144 

g. Kholis (2012) disitasi oleh Apriliana dkk (2014) bahwa 

sejak lahir mencit mempunyai pertambahan bobot badan 

harian yang semakin meningkat pada umur 6 minggu. 

Induk  yang memiliki litter size sedikit, memiliki 

produksi air susu yang  mencukupi  kebutuhan  anak untuk  

tumbuh  optimal. Perbedaan  PBB (Pertambahan Bobot 

Badan)  pada  hamster  dipengaruhi  oleh jumlah  anak  yang  

dilahirkan  dan  kemampuan induk dalam menyusui anaknya, 

selain itu pakan yang  dikonsumsi  juga  dapat  berpengaruh 

terhadap  PBBH  pada  anak  hamster (Ichsan, 2004). 
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2.2 Kajian Hasil Penelitian 

2.2.1  Pencahayaan 

Pemberian cahaya yang terus menerus selama 24 jam 

akan meningkatkan tingkah laku makan dan minum serta 

aktivitas lainnya. Lama pencahayaan akan berpengaruh 

langsung terhadap mata untuk mengolah cahaya agar 

merangsang hipotalamus. Hipotalamus merupakan pusat dari 

sistem hormonal yang mengatur kerja hormonal pada organ-

organ yang lain. Selanjutnya hipotalamus akan memerintahkan 

hipofisa pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon TSH 

(Thyroid Stimulating Hormone) dan hormon somatotropin, 

kedua hormon ini berperan dalam pertumbuhan (Lavergne, 

2005). Sulistyoningsih (2009) menyatakan bahwa cahaya akan 

meningkatkan konsumsi pakan secara tidak langsung, dalam 

hal ini termasuk konsumsi protein, dan dapat disamakan  

sebagai  metode  pemberian  pakan. Bahwa  secara  umum  

pencahayaan  akan meningkatkan  konsumsi  pakan,  tentu  

saja termasuk  konsumsi  protein  akan meningkat. 

Photoperiod adalah  lama waktu terang dari pencahayaan 

alami, untuk aktifasi hormon yang ideal 11–12 jam. 

Cahaya merupakan salah satu pemicu stres yang dapat 

mempengaruhi aktivitas reproduksi mencit, serta berpengaruh 

terhadap kualitas spermatozoa. Cahaya memiliki efek terhadap 

proses maturasi organ kelamin mencit. Pemaparan cahaya 

lampu dapat menimbulkan stres pada mencit sehingga 

mempengaruhi kualitas spermatozoa. penurunan spermatozoa 

yang semakin bertambah jika semakin tinggi aplikasi cahaya 

yang dipancarkan sehingga berpengaruh terhadap kualitas 

spermatozoa. Stres psikologis pada mencit dapat menimbulkan 

hambatan pada tingkat hipotalamus dan menyebabkan 

gangguan hormonal sehingga mengakibatkan terjadinya 
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kegagalan pada sel Leydig dalam mensekresi hormon 

testosterone (Iriandini, Tendean dan Wantouw, 2013). 

Photoperiod (kuantitas cahaya) merupakan pengaruh kuat pada 

sistem reproduksi melalui perilaku kawin. Pencahayaan akan 

berpengaruh terhadap aktivitas reproduksi ketika cahaya 

bersamaan dengan suatu fase irama harian yang peka terhadap 

cahaya (Lucas, Stirland, Mohammad and Loudon 2000).  

  Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan dan 

merangsang pola sekresi beberapa hormon yang mengontrol 

pertumbuhan, pendewasaan, reproduksi, dan tingkah laku. 

Cahaya mengatur ritme harian dan beberapa fungsi penting di 

dalam tubuh seperti suhu tubuh dan beragam tahapan 

metabolisme yang terkait dengan pemberian pakan dan 

pencernaan terhadap konsumsi pakan harian.Konsumsi rendah 

apabila temperatur tinggi dan meningkat bila temperatur 

rendah.Intensitas cahaya yang berkurang dapat menurunkan 

tingkat kanibalisme (Olanrewaju et.al, 2006). 

Milosevi´c dkk. (2005) disitasi oleh Ridwan (2012) 

pada mencit pendedahan cahaya total (24 jam) dalam satu 

siklus harian selama 3 minggu dapat meningkatkan respon 

perilaku depresi. Pendedahan cahaya total turut meningkatkan 

sekresi kortikosteron yang disertai dengan peningkatan 

aktivitas zona fasciculata pada tikus. Peningkatan hormon 

kortikosteron yang ditemui pada perlakuan 24T dapat juga 

merupakan efek dari terganggunya fungsi SCN 

(suprachiasmatic nucleus) akibat stimulasi cahaya dari retina 

yang berlangsung secara terus menerus. Input cahaya secara 

konstan ini, selanjutnya berdampak pada terganggunya ritme 

sirkadian hormon kortikosteron. SCN mampu mengatur 

sekresi sejumlah hormon melalui hubungan saraf dengan 

neuron-neuron penghasil hormon pada hipotalamus. Hormon 
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stres (kortikosteron) dapat menghambat beberapa hormon 

reproduksi, kemudian diketahui bahwa hormon kortikosteron 

mampu menurunkan kadar testosterone, skema pencahayaan 

dapat dilihat pada Gambar di bawah ini (Putra, 2013). 

  

TSH (Thyroid Stimulating 

Hormone) 
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Konsumsi 
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Pertumbuhan 

Folikel 
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Gambar 2. Skema pencahayaan 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternak rakyat milik 

Bapak Hariyanto yang terletak di Desa Klampok, No.225 

RT.01 RW.05 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang 

selama 1 bulan 2 minggu mulai dari 9 Desember 2015 sampai 

18 Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Materi 

Materi penelitian menggunakan Hamster 

Campbell Normal jantan dan Campbell Panda betina 

masing-masing sebanyak 25 ekor ukuran besar umur 4 

bulan, dengan bobot badan antara 40-42 g dapat dilihat 

pada Gambar 2. Pakan yang diberikan berupa BR-1 (PT. 

Japfa Comfeed), pollard (PT. Japfa Comfeed), dan 

kecambah. Masing-masing proporsi pakan secara 

berurutan meliputi 50%:40%:10% dari konsumsi pakan. 

Alas kandang hamster menggunakan serutan kayu dan 

air minum menggunakan air PDAM. Pemberian 

penerangan pada kandang menggunakan lampu 5 watt 

dengan lama penyinaran 6 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 

jam. 
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(a) (b) 

 

Gambar 3. (a) Induk hamster campbell normal,  

(b) Induk hamster campbell panda 

 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan berupa kandang 

hamster terbuat dari bak plastik dengan ukuran 20 cm, 

lebar 20 cm, dan tinggi 23 cm sebanyak 24 petak. 

Bagian atas kandang ditutup dengan rangkaian kawat 

ram sebagai pencegah hamster keluar dari kandang. 

Tempat minum hamster menggunakan botol minum 

khusus hamster dengan sistem nipple sebanyak 25 buah. 

Sendok makan digunakan untuk mengangkat anak 

hamster pada saat dilakukan penimbangan. Timbangan 

digital untuk menimbang pakan dan anak hamster. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan 5 perlakuan  dan 5 ulangan, sehingga 

jumlah hamster yang digunakan sebanyak 25 pasang hamster. 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

P0 : Kontrol (tanpa pencahayaan). 

P1 : Lama pencahayaan selama 6 jam. 

P2 : Lama pencahayaan selama 12 jam. 

P3 : Lama pencahayaan selama 18 jam. 

P4 : Lama pencahayaan selama 24 jam. 
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Denah pengacakan kandang perlakuan di lapang dapat 

di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 2. Denah pengacakan kandang 

P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 

P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 P1U1 

P2U3 P2U4 P2U5 P2U1 P2U2 

P3U4 P3U5 P3U1 P3U2 P3U3 

P4U5 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

3.3.1 Pelaksanaan Perkawinan 

Tahap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan 

meliputiperkawinan hamster diawali dengan proses 

percobaan perkawinan, sebelumnya dilakukan 

pemilihan ternak jantan terlebih dahulu, kemudian di 

letakkan pada tiap-tiap petak kandang agar jantan 

mampu menguasai dan beradaptasi dengan tempat 

perkawinannya. Hamster betina dimasukkan dalam 

petak kandang untuk mengetahui pasangan mana yang 

cocok. Apabila hamster betina menerima pejantan maka 

dipastikan tidak saling menyerang. Sebaliknya jika 

kedua hamster saling menyerang maka dianggap tidak 

cocok. Perkawinan dilakukan pada umur 1 bulan dan 

mulai dikawinkan pada umur 4 bulan. 

Pemberian pakan di lakukan 2 kali sehari yaitu 

pada pagi hari dan sore hari mulai dari awal penelitian 

sampai akhir penelitian bersamaan dengan pengukuran 

suhu dan kelembaban serta pemberian minum diberikan 

secara ad libitum. Program kebersihan kandang 
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dilakukan 2 hari sekali karena baunya cepat menyengat, 

apabila hamster telah melahirkan tidak boleh diganti 

terlebih dahulu. Pengamatan kebuntingan dilakukan 

sampai lahir, melakukan perhitungan jumlah anak 

hamster yang dilahirkan dan penimbangan bobot badan 

anak hamster sampai umur sapih. 

 

3.4 Variabel  Pengamatan dan Cara Mengamati 

3.4.1 Litter Size 

Litter size dapat diketahui dengan cara 

mengamati dan menghitung semua anak hamster yang 

dilahirkan dari seekor induk hamster. 

 

3.4.2 Bobot Lahir 

Bobot lahir diketahui dengan cara menimbang 

bobot lahir anak hamster menggunakan timbangan 

digital yang dilakukan sesaat setelah induk selesai 

melahirakan dalam satuan gram. 

 

3.4.3 Bobot Sapih 

Bobot sapih diketahui dengan cara menimbang 

anak hamster yang dilakukan pada saat anak disapih dan 

penimbangan menggunakan timbangan digital 0,00 g. 

 

3.4.4 Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Anak Hamster Sampai Umur Sapih 

Pertambahan bobot badan harian anak sampai 

umur sapih dapat diketahui dengan cara menimbang 

bobot anak hamster pada saat sapih di kurangi bobot 

lahir dibagi lamanya pemeliharaan, penimbangan 

menggunakan timbangan digital dan lebih jelasnya 
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menggunakan rumus sebagai berikut (Apriliana dkk, 

2014): 

P    sapih   
bobot sapih(g)  bobot lahir (g 

umur sapih (hari 
 

 

3.5 Analisis Data 

Untuk mengetahui perbedaan performans anak hamster 

Campbell hasil persilangan hamster Campbell Normal dengan 

Campbell Panda menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

desain RAL (Rancangan Acak Lengkap), apabila perlakuan 

memberikan pengaruh nyata atau signifikan maka di uji 

kembali menggunakan uji jarak berganda Duncan’s.  erikut 

adalah model matematika RAL (Rancangan Acak Lengkap): 

(Cahyanto,Sirajang, dan Saleh, 2013) 

 

 

 

Keterangan: 

Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke-i pada ulangan ke-j 

µ   = nilai tengah umum 

τi   = tambahan akibat pengaruh perlaukan ke-i 

ɛij  = tambahan akibat acak galat percobaan dari perlakuan ke-i 

pada ulangan  ke-j 

i    = 1,2,………t  perlakuan  

j   =  1,2………r ulangan  

εij ~ NID (0,σ²) 
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3.6 Batasan Istilah 

Bobot Lahir  : Bobot badan anak per ekor 

  pada saat dilahirkan oleh 

  induk. 

Hamster Campbell : Binatang berukuran kecil 

  yang termasuk dalam ordo 

  Rodentia dan termasuk  

  dalam kelompok binatang 

  pengerat. 

Pencahayaan  : Salah satu faktor untuk 

      mendapatkan keadaan 

      lingkungan yang aman dan 

      nyaman serta berkaitan erat 

      dengan produktivitas. 

Umur Sapih  : Umur penyapihan anak yang  

  dilakukan pada umur 2  

  minggu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kondisi Umum Penelitian 

Penelitian hamster kami lakukan di peternak rakyat 

milik Bapak Hariyanto yang terletak di Kecamatan Singosari 

Kabupaten Malang, secara geografis kecamatan ini berada di 

sebelah utara Kota Malang, sebelah timur Kecamatan Jabung, 

sebelah selatan Kecamatan Blimbing (Kota Malang) dan 

sebelah barat Kecamatan Karangploso.Singosari bisa 

dikatakan sebagai salah satu dari urutan teratas kecamatan 

termaju dan paling terpandang di Kabupaten Malang. Terletak 

pada ketinggian 400-700 m dpl, luas 68,23 km², Singosari 

beriklim sejuk dengan suhu rata-rata 22°C-32°C. Daerah yang 

lebih tinggi berada di sebelah barat di kaki Gunung Arjuno, 

sebagian besar wilayahnya terdiri dari perkebunan (kopi), 

kehutanan (mahoni) dan peternakan (ayam) sehingga jarang 

populasi penduduknya. Singosari, Lawang dan Kepanjen 

dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kota Malang, 

yang termasuk dalam kawasan Malang Raya (Anonymous, 

2016). Peternakan hamster milik Bapak Hariyanto didirkan 

pada tahun 2009. Bapak Hariyanto memiliki umur 28 tahun, 

sebelum mendirikan usaha peternakan beliau pernah bekerja di 

bengkel.Beliau memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu 

sekolah menengah kejuruan. Beliau memulai usaha dengan 

populasi sebanyak 50 ekor. 

Sistem agribisnis terbagi menjadi tiga bagian antara lain 

sub sistem hulu, on farm dan hilir. Sub sistem hulu terdiri dari 

ketersediaan bahan dan bibit dalam peternakan hamster, dalam 

hal ini adalah bibit hamster dan penyediaan pakan. Bibit 
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peternakan hamster yang dimiliki oleh Bapak hariyanto 

didapatkan dari pasar splindit, yang dibeli secara kontinyu. 

Ketersediaan pakan pada petenakan seperti BR-1 dan pollard 

milik Bapak Hariyanto didapatkan dari PT.Japfa Comfeed 

yang dibeli secara kontinyu. 

Sub sistem on farm (budidaya peternakan)  pada 

peternakan hamster Bapak Hariyanto terdiri dari 

perkandangan, pemberian pakan, dan panen. Perkandangan 

pada hamster dibuat dari bak plastik yang ditutup dengan 

kawat ram, masing-masing kandang diletakkan pada rak yang 

terbuat dari kayu dan besi sebanyak 3 dengan kapasitas 25 

kandang. Tempat minum menggunakan nipple yang di 

letakkan di luar kandang pada masing-masing kandang, 

program kebersihan kandang (litter) diganti dua hari sekali 

karena baunya cepat menyengat.Pakan yang diberikan berupa 

BR-1, pollard dan kecambah, pakan diberikan 2 kali pada pagi 

dan sore hari sebanyak 10 g, serta minum diberikan secara ad 

libitum. Peternakan hamster milik Bapak Hariyanto dapat di 

panen dalam waktu satu bulan. 

Sub sistem hilir pada peternakan Bapak Hariyanto 

terdiri dari pemasaran hamster itu sendiri. Pemasaran hamster 

di peternakan dapat dikatakan kontinyu, setiap pemanenan 

dapat memenuhi pasar daerah malang raya, yaitu 80% di pasar 

burung kota Malang, dan 20% pemasaran dilakukan di sekitar 

daerah peternakan, antara lain Singosari, karangploso, Kota 

Batu dan Lawang.  

Pakan merupakan hal yang penting untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh agar dapat bertahan hidup, tumbuh dan 

berkembang, kandungan pakan dapat di lihat pada Lampiran 6. 

Koddang (2008) menyatakan bahawa penambahan konsentrat 

dalam pakan ternak merupakan suatu usaha untuk mencukupi 
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kebutuhan zat-zat makanan, sehingga akan diperoleh produksi 

yang tinggi. Penggunaan konsentrat dapat meningkatkan daya 

cerna bahan kering pakan, pertambahan bobot badan serta 

efisien dalam penggunaan pakan. Konsentrat bermanfaat untuk 

meningkatkan palatabilitas dan kecernaan bahan pakan. 

Nursiam (2010) menyatakan bahawa pollard merupakan 

limbah dari penggilingan gandum menjadi terigu. Pollard 

mengandung 1,2 9% P, tetapi hanya mengandung 0,13% Ca. 

Pemberian pollard biasanya dicampur dengan butiran dan 

dengan pakan yang kaya akan protein seperti bungkil-

bungkilan. Pollard memiliki kandungan nutrisi yang tinggi 

ketika dipakai lebih dari seperempat bagian konsentrat. 

Kecambah merupakan sayuran yang diberikan untuk 

menyuburkan sistem reproduksi induk betina, kandungan 

kecambah menurut Khairi, Muktiani, dan Supri (2014) 

kecambah  segar  mengandung vitamin E 1886,11 IU/kg, oleh 

sebab itu kecambah sangat di anjurkan untuk diberikan pada 

ternak betina. 

Kondisi lingkungan pada lokasi penelitian didapatkan 

hasil suhu dan kelembaban yang diperoleh dengan mengukur 

menggunakan thermohygrometer pada pagi hari dengan rata-

rata      ±1,21 dan 85,01%±3,91 sedangkan pada sore hari 

      ±1,22 dan 72,63%±1,79 untuk lebih detailnya dapat 

dilihat pada Tabel 3. Dibuktikan dengan keadaan lingkungan 

penelitian yang cukup baik untuk perkembangbiakkan hamster 

Campbell yaitu adaptasi lingkungan, nafsu makan dan minum, 

serta bereproduksi dengan baik. Okdogi (2015) menyatakan 

bahwa temperatur normal hamster sebesar 18-26°C. Yoga 

(2010) dalam jurnal Sugiharto, Cholis, dan Nur (2014) 

hamster Campbell hidup di lingkungan suhu 25-26°C dengan 
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kelembaban sekitar 70-75% dikarenakan hamster tidak suka 

keadaan berair, panas dan berangin. 

 

Tabel 3. Suhu dan kelembaban 

Data 
Rata-rata  

Pagi Sore 

Suhu (
o
C) 26,56±1,21 25,76±1,22 

Kelembaban (%) 85,02±3,91 72,63±1,79 

 

4.2. Performans Produksi Anak Hamster Sampai Umur 

Sapih 

Performans produksi anak hamster sampai umur sapih 

adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 4. Hasil rata-rata litter size, bobot lahir, bobot sapih dan 

PBBH anak hamster sampai umur sapih 

Perlakuan 

Litter 

Size 
(ekor) 

Bobot Lahir  

Bobot 

Sapih (g) 

PBBH Anak 

Hamster 

Sampai 
Umur Sapih 

(g/ekor) 

Kumulatif 

(g) 

Individu 

(g/ekor) 

P0 
5,8±1,48b 8,88±1,96b 1,59±0,09 14,94±3,05 2,95±1,04 

P1 
6,2±1,10b 9,58±1,33b 1,56±0,12 16,62±1,27 3,38±0,11 

P2 
6,0±0,71b 9,28±1,28b 1,54±0,04 15,92±1,44 3,13±0,55 

P3 
5,6±2,19b 8,38±3,31ab 1,49±0,09 13,54±7,60 2,26±2,72 

P4 
3,6±0,89a 5,42±2,27a 1,49±0,55 11,86±2,19 3,30±0,26 

Keterangan: Superskrip (a,b) yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 
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4.2.1. Litter Size 

Litter size merupakan jumlah anak yang dilahirkan oleh 

induk dalam satu kali kelahiran baik yang hidup maupun yang 

sudah mati dan dapat di lihat pada Tabel 4. penelitian yang 

sudah dilakukan pada perkawinan hamster Campbell Normal 

dan Campbell Panda memiliki litter size 3-8 ekor anak hamster 

dan dapat di lihat pada Lampiran  8. Suryadi  (2006)  jumlah  

anak sekelahiran  dibatasi  oleh  jumlah  telur  yang 

diovulasikan, perbandingan telur yang fertil, dan kematian  

sebelum  melahirkan,  selain  itu  jumlah anak  sekelahiran  

dibatasi  pula  oleh  kapasitas uterus. Rata-rata litter size pada 

hamster adalah 4-6 ekor, namun beberapa varietas seperti 

Rusia Campbell  bisa  melahirkan  anak  hamster  sampai 

dengan 14 ekor. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa litter size tertinggi 

pada P1(6,2±1,10), P2(6±0,71), P0(5,8±1,48), P3(5,6±2,19) 

dan P4(3,6±0,89) ekor/induk. Data dari hasil analisis statistik 

dapat diketahui bahwa pemberian lama pencahayaan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap litter size hasil 

persilangan hamster Campbell Normal dengan Campbell 

Panda dan dapat di lihat pada Lampiran 2. pemberian lama 

pencahayaan tersebut berpengaruh terhadap litter size diduga 

karena faktor genetik, lingkungan yang mendukung, pakan 

yang di berikan, dan sistem reproduksi induk hamster yang 

baik. Dian (2007) menyatakan bahwa jumlah anak per induk 

per kelahiran tergantung pada umur dan ukuran tubuh induk. 

Vallet et.al (2009), litter size ditentukan oleh tiga faktor yaitu 

jumlah sel telur yang dihasilkan setiap birahi dan ovulasi, 

fertilisasi, dan kondisi selama masa kebuntingan. Tiga faktor 

tersebut tergantung dari umur induk, bobot badan induk, 

pejantan, lingkungan, dan genetik. Tarsono, Najamudin, 
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Mustaring, Duma dan Supriono (2009) menyatakan bahwa 

jumlah  litter  size  tergantung  pada jumlah  sel  telur  yang  

diovulasikan  dan dibuahi  oleh  sperma  serta  tumbuh  dan 

berkembang  normal  sampai  dilahirkan. Kematian  fetus, 

jumlah  sel  telur  yang  sudah  dibuahi dan  hilang  selama  

kebuntingan  juga mempengaruhi  jumlah  anak  sekelahiran. 

 Rata-rata litter size hasil persilangan hamster 

Campbell Normal dengan Campbell Panda dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4. Diagram rata-rata litter size anak hamster 

 

Dapat dilihat dari diagramrata-rata litter sizeanak 

hamster pada Gambar 4. pengaruh lama pencahayaan 24 jam 

pada P4 menghasilkan litter size paling kecil dari perlakuan 

kontrol P0, P1, P2, dan P3 diakibatkan ternak stres, kurangnya 

nafsu makan dikarenakan suhu terlalu panas. Sehingga dapat 

mempengaruhi hormon pada sistem reproduksinya. Ridwan, 

Zakaria dan Barlian (2012) peningkatan paparan cahaya pada 

malam hari dapat meningkatkan resiko gangguan 
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metabolisme, gangguan fungsi neuroendokrin serta gangguan 

fungsi reproduksi dan pada mencit pemberian cahaya total (24 

jam) dalam satu siklus harian selama 3 minggu dapat 

meningkatkan respon perilaku depresi dan Kadarwati (2006) 

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 per kelahiran. 

 

4.2.2. Bobot Lahir 

Bobot lahir merupakan bobot yang didapatkan dengan 

cara menimbang anak hamster setelah induk selesai 

melahirkan. Tarsono dkk (2009) bobot lahir sangat bervariasi 

dan dipengaruhi oleh genetik, jenis kelamin, jumlah anak 

dalam kandungan dan pakan, meningkatnya bobot lahir 

disebabkan  rataan  konsumsi  BK pakan  induk  kelinci  dari  

masing-masing perlakuan cenderung meningkat. Rata-rata 

bobot lahir dapat di lihat pada Tabel 4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot lahir 

kumulatif tertinggi pada P1 9,58±1,33g dengan rata-rata bobot 

lahir individu 1,56±0,12 g/ekor, P2 9,28±1,28 g dengan rata-

rata bobot lahir individu 1,54±0,04 g/ekor, P0 8,88±1,96 g 

dengan rata-rata bobot lahir individu 1,59±0,09 g/ekor, P3 

8,38±3,31 g dengan rata-rata bobot lahir individu 1,49±0,09 

g/ekor, dan P4 5,42±2,27g dengan rata-rata bobot lahir 

individu 1,49±0,55 g/ekor. Data dari hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan bobot lahir 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap bobot 
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lahir dari hasil persilangan hamster Campbell Normal dengan 

Campbell Panda dan dapat dilihat pada Lampiran 3. P1 

cenderung memiliki bobot lahir kumulatif paling tinggi. 

Pemberian lama pencahayaan berpengaruh terhadap perbedaan 

bobot lahir karena dapat dipengaruhi dari beberapa faktor 

salah satunya yaitu konsumsi pakan pada saat induk bunting. 

Tarsono dkk (2009) faktor lain yang mempengaruhi bobot 

lahir adalah bangsa, persilangan, umur induk, dan makanan. 

Sembiring (2008) menyatakan bahwa bobot lahir dari anak 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah anak yang 

lahir  mempengaruhi berat anak, pengaruh jenis kelamin 

(umumnya jenis kelamin jantan lebih berat daripada betina), 

breed, induk dan pejantan, makanan dan umur induk. 

Olanrewaju et.al (2006) cahaya mengatur ritme harian dan 

beberapa fungsi penting di dalam tubuh seperti suhu tubuh dan 

beragam tahapan metabolisme yang terkait dengan pemberian 

pakan dan pencernaan terhadap konsumsi pakan harian. 

Konsumsi rendah apabila temperatur tinggi dan meningkat bila 

temperatur rendah. 

Rata-rata bobot lahir hasil persilangan hamster 

Campbell Normal dengan Campbell Panda untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram rata-rata bobot lahir anak hamster 

Apriliana dkk (2014) hamster dengan litter size sedikit 

memiliki rata-rata bobot lahir kumulatif sebesar 4,43±2,234 g 

dengan  rataan  bobot  lahir  per ekor  2,20±0,233 g, hamster 

dengan litter size sedang memiliki rataan bobot lahir kumulatif 

yaitu 10,33±1,776 g dan rataan bobot lahir 1,87±0,381 g per 

ekor, sedangkan hamster dengan litter size banyak memiliki 

rata-rata bobot lahir kumulatif sebesar 13,70±3,865 gdengan 

rata-rata bobot lahir per ekor yaitu 1,79± 0,507 g,hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian dan dapat dilihat pada Gambar 

5. diketahui bahwa diagram bobot lahir hasil persilangan induk 

hamster Campbell Normal dengan Campbell Panda terendah 

dari beberapa perlakuan yaitu dengan bobot lahir kumulatif 

5,42±2,27 g dan rata-rata bobot lahir individu 1,49±0,55 

g/ekor dengan litter size sedikit, bobot lahir 8,88±1,96 g 

dengan rata-rata bobot lahir individu 1,59±0,09 g/ekor 

memiliki litter size sedang, serta hamster dengan litter size 

banyak rata-rata bobot lahirnya sebesar 9,58±1,33 g dengan 
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rata-rata bobot lahir individu 1,56±0,12 g/ekor. Wibowo(2010) 

bobot lahir anak hamster dibagi menjadi tiga golongan yaitu 

berat, sedang, dan ringan. Bobot lahir yang tergolong berat 

adalah ≥1,75 g; bobot lahir yang tergolong sedang adalah 

1,51-1,74 g; dan bobot lahir yang tergolong ringan adalah 

≤1,50 g. Sembiring (2008) bobot lahir dari anak juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah anak yang lahir  

mempengaruhi berat anak, pengaruh jenis kelamin (umumnya 

jenis kelamin jantan lebih berat daripada betina), breed, induk 

dan pejantan, makanan dan umur induk. Pada P4 diindikasi 

adanya tingkat stres pada induk dibandingkan dengan 

perlakuan P0, P1, P2, dan P3 akibat terlalu lamanya 

penyinaran. Williamson dan Payne (2003) menyatakan bahwa 

ternak bunting yang mengalami stres panas akan menghambat 

pertumbuhan fetus dan sebanding dengan lamanya stres. 

Pengaruh iklim yang ekstrim terhadap ternak yaitu penurunan 

feed intake (pakan yang dikonsumsi), gangguan terhadap 

pertumbuhan, mengakibatkan kematian embrio dan fetus yang 

kerdil. 

 

4.2.3. Bobot Sapih 

Bobot sapih merupakan anak hamster yang dapat 

diketahui dengan cara ditimbang pada umur sapih yaitu pada 

kurun waktu 14 hari, anak hamster umur sapih dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Subandriyo (2009) menyatakan bahwa 

bobot sapih adalah bobot badan anak hamster yang di timbang 

pada saat di sapih dan dilakukan saat umur 21 hari. Bobot 

sapih ini sangat dipengaruhi jumlah anak perkelahiran, bobot 

lahir dan pertumbuhan anak setelah lahir sangat dipengaruhi 

oleh produksi susu induk. Kadarwati (2006) menyatakan 

bahwa bobot sapih anak mencit dipengaruhi oleh ketersediaan 
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air susu induk. Produksi air susu induk dipengaruhi oleh 

tingkat perkembangan sel epitel kelenjar air susu selama 

periode kebuntingan dan awal laktasi. Rata-rata bobot sapih 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata bobot 

sapih tertinggi pada P1(16,62±1,27), P2(15,92±1,44), 

P0(14,94±3,05), P3(13,54±7,60), dan P4(11,86±2,19) g. Data 

dari hasil analisis statistik dapat diketahui bahwa pemberian 

lama pencahayaan tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap bobot sapih anak hamster dan dapat dilihat pada 

Lampiran 4. pemberian lama cahaya tersebut tidak 

memberikan pengaruh terhadap bobot sapih anak diduga 

penyapihan terlalu cepat sehingga dapat memepengaruhi bobot 

sapihnya dan matinya induk hamster betina sehingga tidak 

dapat memberikan asupan nutrisi terhadap anak yang telah 

dilahirkan. Sembiring (2008) menyatakan bahwa cepat 

lambatnya waktu sapih dan kondisi induk sangat berpengaruh 

terhadap bobot sapihnya. Lama waktu pemeliharaan dan lama 

penyapihan juga akan mempengaruhi berat sapihnya. Tarsono 

dkk (2009) semakin meningkat rata-rata bobot lahir per 

individu maka bobot sapih yang dihasilkan per individu juga 

meningkat. Meningkatnya bobot sapih disebabkan juga oleh 

bertambahnya umur anak, konsumsi pakan dan produksi air 

susu induk. 

Rata-rata bobot sapih hasil persilangan hamster 

Campbell Normal dengan Campbell Panda dapat dilihat pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram rata-rata bobot sapih anak hamster 

 

Apriliana dkk (2014) litter size yang sedikit maka bobot 

sapih akan semakin besar, disebabkan karena persaingan antar 

anak hamster dalam memperoleh air  susu dan pakan juga 

rendah sehingga kebutuhan air susu dapat terpenuhi secara 

optimal. Dilihat dari diagram rata-rata bobot lahir pada 

Gambar 6. didapatkan litter size sedikit pada P4 memiliki 

bobot sapih yang kecil, sedangkan litter size yang banyak pada 

P1 memiliki bobot sapih yang besar, disebabkan karena 

pengaruh cahaya yang merangsang dari mata menuju 

hipotalamus untuk mengatur kerja hormon pertumbuhan. 

Lavergne (2005) hipotalamus merupakan pusat dari sistem 

hormonal yang mengatur kerja hormonal pada organ–organ 

yang lain. Hipothalamus akan memerintahkan hipofisa 

pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon TSH (Thyroid 

Stimulating Hormone) dan hormon somatotropin, kedua 
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hormon ini berperan dalam pertumbuhan. Cahaya memiliki 

peran dalam pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan. 

 

4.2.4. Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) Anak 

Hamster Sampai Umur Sapih 

Pertambahan bobot badan harian anak sampai umur 

sapih diketahui dengan cara menimbang bobot badan harian 

pada anak hamster sampai umur sapih yaitu selama 14 hari. 

Mas’ud dkk (2015) produktivitas ternak hamster diukur juga 

dengan laju pertumbuhan. Pertumbuhan dapat dihitung dengan 

mengukur pertambahan bobot badan per hari. Bobot ternak 

berbanding lurus dengan tingkat konsumsi pakannya. 

Konsumsi pakan akan memberikan gambaran zat makanan 

(protein, lemak dan  karbohidrat) sehingga mempengaruhi 

bobot ternak. Rata-rata pertambahan bobot badan harian 

sampai umur sapih dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

pertambahan bobot badan harian anak hamster sampai umur 

sapih tertinggi pada P1(3,38±0,11), P4(3,30±0,26), 

P2(3,13±0,55), P0(2,95±1,04), dan P3(2,26±2,72) g. Data dari 

hasil analisis statistik dapat diketahui bahwa pemberian lama 

pencahayaantidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap PBBH anak hamster dan dapat dilihat pada Lampiran 

5. pemberian cahaya tersebut tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap PBBH diduga karena tidak terlihatnya 

pertambahan bobot badan yang signifikan, kurang tepatnya 

proses penyapihan anak hamster dan terdapat faktor 

lingkungan yang mempengaruhi. Kholis (2012) mencit 

mempunyai pertambahan bobot badan harian yang semakin 

meningkat sejak lahir pada umur 6 minggu dalam (Apriliana 

dkk, 2014). Tarsono dkk (2009) menyatakan bahwa pada 
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minggu ke-3 anak kelinci sudah  mengkonsumsi  makanan  

padat sehingga  akan  terjadi  peningkatan  bobot badan  yang  

sangat  tajam. Lavergne (2005) menyatakan bahwa pemberian 

cahaya yang terus menerus selama 24 jam akan meningkatkan 

tingkah laku makan dan minum serta aktivitas lainnya. 

Rata-rata bobot lahir hasil persilangan hamster 

Campbell Normal dengan Campbell Panda dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 
Gambar 7. Diagram rata-rata PBBH anak hamster sampai  

umur sapih 

 

Hamster dengan litter size sedikit memiliki jumlah anak 

yang paling sedikit, air susu yang diberikan induk lebih 

banyak pada masing-masing anak hamster karena sedikit 

persiangan antar anak hamster, hal itu menyebabkan kenaikan 

bobot badan masing-masing anak hamster lebih besar 

dibandingkan pada hamster yang memiliki litter  size sedang 

dan hamster yang memiliki litter size banyak (Apriliana dkk, 

2014). Hasil penelitian dapat di lihat pada Gambar 7. litter size 
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sedikit pada (P4) memiliki PBBH tinggi sedangkan pada litter 

size banyak pada (P1) juga memiliki PBBH tinggi, disebabkan 

karena pengaruh lama pencahayaan 6 jam pada P1 diperlukan 

dalam proses pertumbuhan, mempermudah dalam 

mengkonsumsi pakan dan minum. Ridwan dkk (2012) 

menyatakan bahwa kelompok hewan nokturnal, periode gelap 

menjadi sinyal untuk beraktifitas. Sebaliknya periode terang 

bagi kelompok hewan diurnal merupakan sinyal untuk 

beraktifitas. Sulistyoningsih (2009) cahaya secara tidak 

langsung akan meningkatkan konsumsi pakan, dalam hal ini 

termasuk konsumsi protein, dan dapat disamakan sebagai 

metode pemberian pakan. 



38 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Respon lama pemberian cahaya selama 24 jam terhadap 

hasil persilangan hamster Campbell Normal dan 

Campbell Panda menghasilkan litter size sebesar 

3,6±0,89 ekor/induk dan bobot lahir kumulatif sebesar 

5,42±2,27 g. 

2. Respon lama pemberian cahaya selama 24 jam 

memberikan efek yang sama terhadap bobot lahir 

individu 1,49±0,55 g/ekor; bobot sapih 11,86±2,19 g; dan 

PBBH anak hamster sampai umur sapih 3,30±0,26 

g/ekor. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai litter 

size, bobot badan anak hamster sampai umur sapih 

menggunakan lampu 5 watt dengan warna yang berbeda dan 

mengukur suhu serta kelembaban di dalam kandang. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Koefisien keragaman bobot badan (g/ekor) 

hamster jantan dan betina umur 4 bulan 

yang digunakan dalam penelitian  

Hamster ke- Bobot Badan (g/ekor) (X-X) (X-X)
2
 

1 42 0.75 0,5625 

2 41,8 0.55 0,3025 

3 42 0.75 0,5625 

4 41,3 0.05 0,0025 

5 41 -0.25 0,0625 

6 42 0.75 0,5625 

7 42 0.75 0,5625 

8 40,1 -1.15 1,3225 

9 41,9 0.65 0,4225 

10 41,6 0.35 0,1225 

11 41,4 0.15 0,0225 

12 41 -0.25 0,0625 

13 40,7 -0.55 0,3025 

14 42 0.75 0,5625 

15 40,8 -0.45 0,2025 

16 42 0.75 0,5625 

17 40,8 -0.45 0,2025 

18 41,5 0.25 0,0625 

19 40,9 -0.35 0,1225 

20 41,2 -0.05 0,0025 

21 41,1 -0.15 0,0225 

22 40,1 -1.15 1,3225 

23 41,4 0.15 0,0225 
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24 41,8 0.55 0,3025 

25 40,9 -0.35 0,1225 

26 42 0.75 0,5625 

27 40,8 -0.45 0,2025 

28 41,6 0.35 0,1225 

29 41,3 0.05 0,0025 

30 40,7 -0.55 0,3025 

31 40,4 -0.85 0,7225 

32 41,3 0.05 0,0025 

33 42 0.75 0,5625 

34 41,5 0.25 0,0625 

35 40,5 -0.75 0,5625 

36 40,2 -1.05 1,1025 

37 41,6 0.35 0,1225 

38 40,1 -1,15 1,3225 

39 42 0,75 0,5625 

40 40,8 -0,45 0,2025 

41 41,9 0,65 0,4225 

42 41 -0,25 0,0625 

43 41,3 0,05 0,0025 

44 40,4 -0,85 0,7225 

45 40,8 -0,45 0,2025 

46 41,4 0,15 0,0225 

47 41,7 0,45 0,2025 

48 40,3 -0,95 0,9025 

49 42 0,75 0,5625 

50 41,6 0,35 0,1225 
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Rata-rata bobot badan  
 

 
  

      

  
= 41,25 

Standart Deviasi  
    

   
 = 0,367857 

Koefisien Keragaman 
           

          
       

    
     

     
       

   = 0,89% 
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Lampiran 2. Data dan analisis ragamlitter size anak hamster  

(ekor) 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 

P0 6 8 4 5 6 

P1 7 7 5 5 7 

P2 6 6 5 7 6 

P3 7 7 2 5 7 

P4 3 3 5 3 4 

 

Analisis Ragam Litter Size 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±Sd 
1 2 3 4 5 

P0 6 8 4 5 6 29 5,8±1,48
b 

P1 7 7 5 5 7 31 6,2±1,10
b 

P2 6 6 5 7 6 30 6,0±0,71
b 

P3 7 7 2 5 7 28 5,6±2,19
b 

P4 3 3 5 3 4 18 3,6±0,89
a 

Total  

     

136 

 

 

Keterangan: Superskrip (a,b) yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

Faktor Koreksi (FK)  

FK = (∑ ∑    )
 
   

 
   

 
(   )   (   )   (   )           

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                    –                
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Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK Perlakuan = ∑ (∑    )
 
   

 
   

  
      

                  =  *(         30
2   28

2  18
2 )   +  –         

                  = 22,16 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan =                 

 

KT Perlakuan = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

 = 
22,16

4
 

 = 5,54 

KT Galat = 
JK  alat

db  alat
 

 = 
38

20
 

 =1,9 

F Hitung = 
KT Perlakuan

KT  alat
 

 = 
5,54

1,9
 

 = 2,92 
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Tabel Analisis Ragam  

SK db JK KT F Hitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 22,16 5,54 2,92 (*) 2,87 4,43 

Galat 20 38 1,9 
   

Total 24   

    

Kesimpulan: Tanda (*) = F hitung > F tabel 5%, 

mennunjukkan bahwa pemberian lama 

pencahayaan memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap litter size hasil persilangan 

hamster Campbell Normal dengan Campbell 

Panda. 
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Uji jarak berganda Duncan 

SE = 
√        

 
 

 = 
√   

 
 

 = 0,616 

 

Nilai 2 3 4 5 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 

JNT 5% 1,8172 1,9096 1,9589 2,002 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4  3,6 a 

P3  5,6 b 

P0  5,8 b 

P2 6 b 

P1  6,2 b 
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Lampiran 3. Data dan analisis ragam bobot lahir anak hamster  

(g) 

 

Data Bobot Lahir Anak Hamster Kumulatif (g) 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 

P0 8,2 12 6,8 8,1 9,3 

P1 10,1 10 8,5 8 11,3 

P2 9,2 9,5 7,5 11,1 9,1 

P3 10,2 9,9 2,8 8 11 

P4 2,9 6,9 7,5 3 6,8 

 

Data Bobot Lahir Anak Hamster Individu (g/ekor) 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 

P0 1,37 1,5 1,7 1,62 1,55 

P1 1,44 1,43 1,7 1,6 1,61 

P2 1,53 1,58 1,5 1,59 1,52 

P3 1,46 1,41 1,4 1,6 1,57 

P4 0,97 2,3 1,5 1 1,7 
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Analisis Ragam Bobot Lahir Anak Hamster Kumulatif 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±Sd 
1 2 3 4 5 

P0 8,2 12 6,8 8,1 9,3 44,4 8,88±1,96b 

P1 10,1 10 8,5 8 11,3 47,9 9,58±1,33b 

P2 9,2 9,5 7,5 11,1 9,1 46,4 9,28±1,28b 

P3 10,2 9,9 2,8 8 11 41,9 8,38±3,31ab 

P4 2,9 6,9 7,5 3 6,8 27,1 
   

5,42±2,27a 

Total 
     

207,7 
  

Keterangan: Superskrip (a,b) yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (∑ ∑    )
 
   

 
   

 
(   )   (     )   (   )   1725,57 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
       

                   –          

        

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK Perlakuan = ∑ (∑    )
 
   

 
   

  
      

                  =  *(                   41,92        )   +  –          

                  = 56,18 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan = 149 52 56 18  93 34 

 

KT Perlakuan = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

 = 
56,18

4
 

 = 14,04 

KT Galat = 
JK  alat

db  alat
 

 = 
93,34

20
 

 =4,67 

F Hitung = 
KT Perlakuan

KT  alat
 

 = 
14,04

4,67
 

 = 3,01 

 

 

  



55 
 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 56,18 14,04 3,01(*) 2,87 4,43 

Galat 20 93,34 4,67 
   

Total 24 
     

Kesimpulan: Tanda (*) = F hitung > F tabel 5%, 

mennunjukkan bahwa pemberian lama 

pencahayaan memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap bobot lahir kumulatif dari 

hasil persilangan hamster Campbell Normal 

dengan Campbell Panda. 
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Uji jarak berganda Duncan 

SE = 
√KT  alat

r
 

 = 
√4 67

5
 

 = 0,97 

 

Nilai 2 3 4 5 

JND 5% 2,95 3,10 3,18 3,25 

JNT 5% 2,86 3,00 3,08 3,15 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 5,42 a 

P3 8,38 ab 

P0 8,88 b 

P2 9,28 b 

P1 9,58 b 
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Analisis Ragam Bobot Lahir Anak Hamster Individu 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata±Sd 
1 2 3 4 5 

P0 1,37 1,5 1,7 1,62 1,55 6,37 1,59±0,09 

P1 1,44 1,43 1,7 1,6 1,61 7,78 1,56±0,12 

P2 1,53 1,58 1,5 1,59 1,52 7,72 1,54±0,04 

P3 1,46 1,41 1,4 1,6 1,57 7,44 1,49±0,09 

P4 0,97 2,3 1,5 1 1,7 7,47 1,49±0,55 

Total           36,78   

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (∑ ∑    )
 
   

 
   

 
(   )   (     )   (   )   54,11 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
                           –             

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK Perlakuan = ∑ (∑    )
 
   

 
   

  
      

                  =  *(                   7,442        )   +  –        

                  = 0,26 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan =                
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KT Perlakuan = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

 = 
0,26

4
 

 = 0,07 

KT Galat = 
JK  alat

db  alat
 

 = 
3,36

20
 

 =0,17 

F Hitung = 
KT Perlakuan

KT  alat
 

 = 
0,07

0,17
 

 = 0,39 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 0,26 0,07 0,39 2,87 4,43 

Galat 20 3,36 0,17       

Total 24           

Kesimpulan: F hitung < F tabel 5%, menunjukkan bahwa 

pemberian lama pencahayaan tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap bobot lahir individu anak hamster 

dari hasil persilangan hamster Campbell 

Normal dengan Campbell Panda. 
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Lampiran 4. Data dan analisis ragam bobot sapih (g) 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 5 

P0 11,2 19,2 13,1 15 16,2 

P1 17,4 17 15,3 15,3 18,1 

P2 16,1 16 14,2 18,1 15,2 

P3 17 16,7 0 16 18 

P4 9,1 12,8 14,2 10 13,2 

 

Analisis Ragam Bobot Sapih 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±Sd 
1 2 3 4 5 

P0 11,2 19,2 13,1 15 16,2 74,7 14,94±3,05 

P1 17,4 17 15,3 15,3 18,1 83,1 16,62±1,27 

P2 16,1 16 14,2 18,1 15,2 79,6 15,92±1,44 

P3 17 16,7 0 16 18 67,7 13,54±7,60 

P4 9,1 12,8 14,2 10 13,2 59,3 11,86±2,19 

Total           364,4 

 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (∑ ∑    )
 
   

 
   

 
(   )  (     )   (   )           

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
       

                       –          
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Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK Perlakuan = ∑ (∑    )
 
   

 
   

  
      

                  =  *(                    67,72        )   +  –          

                  = 72,83 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                     
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KT Perlakuan = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

 = 
72,83

4
 

 = 18,21 

KT Galat = 
JK  alat

db  alat
 

 = 
302,27

20
 

 =15,11 

F Hitung = 
KT Perlakuan

KT  alat
 

 = 
18,21

15,11
 

 = 1,20 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 72,83 18,21 1,20 2,87 4,43 

Galat 20 302,27 15,11 

   Total 24 

      

Kesimpulan: F hitung < F tabel 5%, menunjukkan bahwa 

pemberian lama pencahayaan tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap bobot sapih anak hamster. 
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Lampiran 5. Data dan analisis ragam pertambahan bobot 

badan harian anak hamster sampai umur sapih 

(g/ekor) 

Perlakuan Ulangan Minggu ke-1 Minggu ke-2 PBBH 

P0 

1 76,4 91,9 1,11 

2 105,4 155,3 3,56 

3 67,2 113,4 3,30 

4 77,9 124,5 3,33 

5 85,8 134,1 3,45 

P1 

1 92,1 141,2 3,51 

2 91,6 136,8 3,23 

3 79,8 127,2 3,39 

4 77,6 124 3,31 

5 99,8 148,3 3,46 

P2 

1 85,3 134,2 3,49 

2 86,2 116,8 2,19 

3 72,2 119,8 3,40 

4 98,5 147,2 3,48 

5 84,2 127,3 3,08 

P3 

1 92,1 140,5 3,46 

2 88,2 134,7 3,32 

3 36,3 0 -2,59 

4 78,6 128 3,53 

5 98,3 148,6 3,59 
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P4 

1 36,4 81,5 3,22 

2 68 108,5 2,89 

3 72,5 120,8 3,45 

4 42,8 92,5 3,55 

5 67,4 114,6 3,37 

 

Rumus PBBH anak hamster umur  pra sapih sampai sapih: 

P    sapih   
bobot sapih(g)  bobot lahir (g 

umur sapih (hari 
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Analisis Ragam PBBH Anak Hamster sampai Umur Sapih 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan±Sd 
1 2 3 4 5 

P0 1,11 3,56 3,30 3,33 3,45 14,75 2,95±1,04 

P1 3,51 3,23 3,39 3,31 3,46 16,90 3,38±0,11 

P2 3,49 2,19 3,40 3,48 3,08 15,64 3,13±0,55 

P3 3,46 3,32 -2,59 3,53 3,59 11,31 2,26±2,72 

P4 3,22 2,89 3,45 3,55 3,37 16,49 3,30±0,26 

Total 

     

75,08 

 

 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK = (∑ ∑    )
 
   

 
   

 
(   )  (     )   (   )          

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTotal = ∑ ∑    
  

   
 
       

                      –         

       

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JK Perlakuan = ∑ (∑    )
 
   

 
   

  
      

                  =  *(                       11,312         )   +  –         

                  = 3,98 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGalat= JKTotal - JKPerlakuan = 39 302 3 984  35 3  
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KT Perlakuan = 
JK Perlakuan

db Perlakuan
 

 = 
3,98

4
 

 = 1,00 

KT Galat = 
JK  alat

db  alat
 

 = 
35,32

20
 

 =1,77 

F Hitung = 
KT Perlakuan

KT  alat
 

 = 
1,00

1,77
 

 = 0,56 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung Ftabel 5% Ftabel 1% 

Perlakuan 4 3,98 1,00 0,56 2,87 4,43 

Galat 20 35,32 1,77 

   Total 24 

      

Kesimpulan: F hitung < F tabel 5%, menunjukkan bahwa 

pemberian lama pencahayaan tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) pada 

pertambahan bobot badan harian anak hamster 

umur pra sapih sampai sapih. 
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Lampiran 6. Data suhu dan kelembaban 

Hari 

Pagi (07.00-08.00 WIB) 
Sore (16.00-17.00 

WIB) 

Suhu 
Kelembaba

n 
Suhu 

Kelembab

an 

(°C) % (°C) % 

1 26 82 25 78 

2 25 85 24 70 

3 26 84 25 76 

4 27 85 26 74 

5 27 84 26 76 

6 27 85 26 74 

7 27 86 26 70 

8 27 87 26 73 

9 26 89 26 74 

10 26 82 26 71 

11 26 83 26 72 

12 25 86 24 70 

13 25 84 24 71 
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14 25 88 24 72 

15 28 85 27 73 

16 29 83 28 74 

17 28 85 27 73 

18 28 87 27 73 

19 27 86 26 72 

20 28 83 27 73 

21 27 84 26 72 
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22 28 86 27 72 

23 25 87 24 71 

24 25 82 24 71 

25 26 84 25 73 

26 27 86 26 72 

27 26 87 25 76 

28 28 88 27 74 

29 25 88 24 74 

30 29 83 28 74 

31 28 85 27 73 

32 25 84 27 73 

33 26 85 26 72 

34 27 86 27 73 

35 27 87 26 72 

36 28 86 27 72 

37 27 84 24 71 

38 25 84 24 71 

39 26 82 26 71 
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40 26 83 26 72 

41 25 86 24 70 

Total 1089 3486 1056 2978 

Rata-rata 26,56 85,02 25,76 72,63 

Sd ±1,21 ±3,91 ±1,22 ±1,79 
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Lampiran 7. Kandungan nutrisi pakan hamster 

 



72 
 

Lampiran 8. Dokumentasi penelitian 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  (f) 

Keterangan: (a) Anak hamster baru lahir 

 (b) Anak hamster umur pra sapih 

 (c) Anak hamster umur sapih 

 (d) Kecambah 

 (e) BR-1 

 (f) Pollard 

 


