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ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to determine the effect 

of duration of lighting on the crosses of Hamster Campbell 

Normal  with Campbell Panda to gestation period, litter 

size,the first 24 hours mortality and hamster's death on the 

breast feeding phase. The material of the research were 50 

eachheads consisting of  25 heads each of males Normal and 

females CambellPanda ages 4 months old, with 40-42 grams 

of weight. The light treatment 5 watt of 6,12,18 and 24 hours. 

The method was Complete Random Design Experiment 

(CRDE), if there were significant influence it would be tested 

by Duncan’s Range Test.Resultsshowed 5 watts lighting 
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durationwas significant on litter size (P<0.05), (3.6 ± 0.89 - 

6.2 ± 1.10) heads, but it was insignificant (P>0.05) on 

gestation period (19.4± 0.55 – 19.4± 0.89) days, the mortality 

for 24 hours (0±0 – 5 ± 11.2) %,  and the hamster's death on a 

breast feedingphase (20 ± 44.7 - 0 ± 0) %. It concluded that 24 

hours lighting duration decreased reproduction traits mainly on 

litter size(3.6 ± 0.89) heads and where as its treatment had 

similary effect on  gestation period (19.4 ± 0.55) days and 24 

hours mortality (5 ± 11.2) %, and death on the breast feeding 

phase (0 ± 0) %. 

 

 

Keywords : breast feeding, 5 watts, ages, and weight 
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RINGKASAN 

Pencahayaan merupakan faktoryang kuat dalam 

mengontrol banyak proses fisiologis dan perilaku. 

Cahaya berfungsi dalam proses penglihatan. Cahaya 

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. 

Penelitiandilaksanakanmulai 9 Desember 2015 

sampai 18 Januari 2016 di 

peternakrakyatmilikBapakHariyantoDesa KlampokRT.01 

RW.05  No.255 KecamatanSingosari, Kabupaten 

Malang.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuipenga

ruhpemberiancahayapadapersilanganindukHamster 

Campbell Normal dengan Hamster Campbell 

Pandaterhadap lama kebuntinganinduk, litter size, 
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tingkatmortalitasanakselama24 jam dankematianinduk 

hamster 

padafasemenyusui.Manfaatpenelitianiniadalahuntukmeng

etahuitingkatperlakuanterhadappencahayaan yang tepat 

agar memperolehsifat-sifatreproduksiunggul yang 

dihasilkan.  

Materi yang digunakanadalah 50 ekor hamster 

Campbell yang terdiridari hamster Campbell normal 

jantansebanyak 25 ekorukuranbesarumur 4 bulan, 

denganbobotbadanantara 40-42 gram.Hamster Campbell 

Panda betinasebanyak 25 ekor, umur 4 bulan, 

denganbobotbadanantara 40-42 gram.Lampu 5 watt 

sebagai media pemberiancahaya.Metode yang 

digunakanadalahpercobaanRancanganAcakLengkap. 

Perlakuandalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:P0 

:Kontrol (tanpaperlakuan), P1: Lama 

pencahayaanselama6jam , P2 : Lama pencahayaanselama 

12 jam, P3: Lama pencahayaanselama 18 jam , P4 : Lama 

pencahayaanselama 24 jam denganmenggunakanlampu 5 

watt. Masing-masingperlakuandiulangsebanyak 5 

kali.Data yang 

diperolehdianalisadenganmenggunakananalisisragam 

ANOVA rancangan acak lengkap (RAL) dan apabila ada 

perbedaan pengaruh diantara perlakuan makadilanjutkan 

dengan uji Duncan’s. 

Hasilpenelitianinimenunjukkanbahwa lama 

pemberiancahayamenggunakanlampu 5 watt 

memberikanpengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

,terhadapjumlahanaksekelahiran (litter size) sebesar 

(3,6±0,89-6,2±1,10) ekor/induk, 

tetapipadaperlakuanmemberikanpengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap lama 
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kebuntinganinduk(19,4±0,55-19,4±0,89) hari/induk, 

mortalitas anak 24 jam(0±0-5±11,2) %, 

danmortalitasindukfasemenyusui(20±44,7-0±0) %. Hasil 

diatas menunjukkan bahwa hal ini diduga dipengaruhi 

oleh photoperiod (lama adanya sinar) dan menyangkut 

perubahan kekuatan sekresi FSH untuk mengaktifkan 

folikel pada masa ovulasi, sehingga makin sedikit folikel 

terbentuk, makin sedikit jumlah anakan yang dihasilkan, 

sedangkan pada variabel pengamatan seperti lama 

kebuntingan, mortalitas anak 24 jam dan induk fase 

menyusui tidak diketahui adanya pengaruh. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Lama pemberian cahaya selama 24 

jam menurunkan sifat-sifat reproduksi khususnya litter 

sizesebesar 3,6±0,89 ekor/induk, dan juga memberikan 

efek yang sama terhadap sifat-sifat reproduksi khususnya 

lama kebuntingan 19,4±0,55 hari/induk; dan mortalitas 

anak 24 jam (5 ± 11,2)% dan induk fase menyusui (0 ± 

0)%. Disarankan perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh lama pencahayaan berbeda terhadap 

sifat reproduksi ternak hamster dengan dilakuan 

pemeliharaan hamster sendiri, memberikan materi dan 

metode pengamatan yang berbeda serta dengan 

memperpanjang waktu pengamatan pada variabel agar 

didapatkan data yang lebih beragam dan akurat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Seiring perkembangan jaman, usaha berternak dan 

kecintaan terhadap hewan mulai meningkat, tidak terkecuali 

pada ternak kecil. Kegiatan berternak dapat terbagi menjadi 

beberapa tujuan, dapat sebagai penghasil daging, guna jasa 

maupun hanya kesenangan saja. Salah satu hewan yang 

tergolong dalam ternak kecil yaitu hamster. Hamster hampir 

sama halnya seperti mencit atau tikus putih, digolongkan 

hewan mamalia pengerat yang termasuk dalam ordo Rodentia 

yang memiliki bermacam spesies. Hamster seringkali 

digunakan sebagai hewan percobaan di laboratorium sama 

halnya seperti tikus putih atau mencit,karena reproduksi 

mereka yang cepat dan hampir sama seperti mamalia lainnya. 

Hamster sendiri bertujuan untuk kesenangan atau hobby dan 

tidak bertujuan untuk produksi daging seperti sapi, kambing 

atau ayam. Hamster terdiri dari beberapa spesies, salah 

satunya adalah Hamster Campbell (Phodopus campbelli). 

Hamster dengan spesies Campbell semakin mudah ditemukan 

diseluruh dunia dengan pengenalan melalui media-media 

sosial yang dikelola oleh manusia. 

Hamster memiliki badan yang gemuk, berekor pendek, 

dan beragam warna sesuai jenis dan spesiesnya. Hamster 

memiliki bagian bawah berwarna putih sampai abu-abu dan 

hitam, berbulu tebal dengan warna bulu yang beragam 

tergantung dari spesies hamster tersebut, ada bulu hamster 

yang berwarna polos (1 warna) seperti hitam, abu-abu, putih, 

coklat, kuning (gold), moka, dan ada juga yang berwarna 

belang (2 warna) seperti putih hitam, putih abu, dan putih 
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coklat. Hamster memiliki ukuran yang kecil dan besar 

tergantung dari jenis atau spesiesnya. Hamster kecil atau 

sering disebut 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 13 ekor (Putri, 

2014).Sifat produksi hamster dapat mudah dilihat secara 

kuantitatif yaitu dari pakan dan pertambahan bobot badan, 

secara kualitatif dapat dilihat dari dominasi warna akibat 

tumbuhnya rambut pada tubuh anak hamster. Pakan yang tepat 

dapat meningkatkan performa pada tiap fasenya. 

Disamping harganya yang murah, mudah didapatkan 

dan tidak rumit dalam hal pemeliharaan, hamster Campbell 

bersifat politokus atau dapat beranak banyak lebih dari 2 ekor 

dalam sekali perkelahiran dalam masa kebuntingan yang 

singkat yaitu 18-21 hari, sehingga cocok digunakan untuk 

penelitian dalam jumlah yang maksimal. Hamster 

Campbellmemiliki keunggulan dewasa kelamin lebih cepat 

dibandingkan jenis hamster lainnya.Kedewasaan seksual pada 

hamster antara 6-8 minggu untuk siap kawin, baik jantan 

maupun betina.Kedewasaan seksual pada hamster betina 

memiliki catatan yang lebih awal daripada jantan. Hamster 

betina memiliki sifat poliestrus,dengan siklus estrus setiap 3-4 

hari sekali (Sahara,2000). Jumlah anak perkelahiran (litter 

size) yang tinggi rata-rata 4-10 ekor, tidak dipungkiri pula 

adanya kematian anak dalam perkelahiran tersebut. Zat 

makanan yang kurang mencukupi dapat menjadi salah satu 

penyebab kematian anak 24 jam pertama perkelahiran. 

Pengaturan perkawinan yang tepat  mampu meningkatkan 

keberhasilan reproduktivitas hamster, dapat dilihat dari masa 



3 

kebuntingan, jumlah anak sekelahiran (litter size), tingkat 

mortalitas anak pada 24 jam setelah perkelahiran dan induk 

pada fase menyusui.  

Cahaya berpengaruh terhadap pematangansistem dan 

hormon pada reproduksi pada makhluk hidup. Menurut 

Iriandini, Lydia dan Benny (2007)cahaya memiliki efek 

terhadap proses maturasi organ kelamin mencit. Pada jantan 

maturasi seksual merupakan tahap dimana testis telah tumbuh 

dan berkembang serta mampu menghasilkan spermatozoa 

yang matang. Pemberian cahaya yang kurang sesuai, mampu 

menurunkan produktivitas sehingga berakibat pada turunnya 

jumlah anak sekelahiran (litter size) hingga terjadi mortalitas 

atau kematian.Lama pencahayaan akan berpengaruh langsung 

terhadap mata untuk mengolah cahaya agar merangsang 

hipothalamus. Hipothalamus merupakan pusat dari sistem 

hormonal yang mengatur kerja hormonal pada organ–organ 

yang lain. Pencahayaan adalah parameter penting dari 

produksi unggas serta merupakan faktor eksogen kuat dalam 

mengontrol banyak proses fisiologis dan perilaku. 

Pencahayaan memungkinkan unggas untuk menetapkan 

keserasian dan mensinkronkan banyak fungsi esensial, 

termasuk temperatur tubuh dan berbagai langkah metabolis 

yang mempermudah kegiatan makan dan pencernaan. 

Pencahayaan juga menstimulasi pola sekresi beberapa hormon 

yang mengontrol sebagian besar pertumbuhan, kematangan 

atau kedewasaan dan reproduksi pada unggas 

(Sulistyoningsih,2009). 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian 

tentang pengaruh lama pemberian cahaya terhadap sifat-sifat 

reproduksi, litter size, dan mortalitas pada persilangan hamster 

Campbell Normal dengan hamster Campbell Panda.   
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

akan di bahas pada  pembahasan,apakah lama pemberian 

pencahayaan yang berbeda mampu mempengaruhi 

reproduktivitas induk hamster yang meliputi jumlah anak per 

kelahiran (litter size), lama kebuntingan, mortalitas anak 

hamster pada 24 jam, serta mortalitas induk fase menyusui. 

 

1.3. Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiperlakuan 

terbaik dengan pemberian cahaya pada persilangan 

indukHamster Campbell Normal dengan Hamster 

CampbellPandaterhadap lama kebuntingan induk, litter size, 

tingkat mortalitas anak selama24 jam dan kematian induk 

hamster pada fase menyusui. 

 

1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Digunakan untuk mengetahui tingkat perlakuan yang 

tepat dengan pencahayaan agar memperoleh sifat-sifat 

reproduksiunggul. 

2. Dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan bila 

dihasilkanlitter size yang tinggi dari perlakuan 

pemberian cahaya terbaik, sehingga  didapatkan 

keuntungan (pendapatan lebih besar daripada 

pengeluaran). 

 

1.5. Kerangka Pikir 

1.5.1  Kerangka Konsep 

Hamster Campbellatau sama halnya dengan jenis 

hamster lainnya, memiliki kecenderungan terhadap lingkungan 
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tempat hidupnya. Lingkungan mampu mempengaruhi faktor 

eksternal maupun internal pada hamster, seperti halnya 

cahaya. Cahaya buatan yang dihasilkan dari lampu dapat 

membantu dalam proses pembentukan maupun produksi pada 

ternak. Cahaya dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari 

spektrum gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh 

suatu sumber cahaya.Penelitian intensif pada ayam modern 

selama satu dekade terakhir mengindikasikan bahwa 

gelombang elektromagnet yang merupakan komponen cahaya 

dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dari beberapa bagian 

dari otak besar, khususnya hypothalamus (Alwi, 2013). 

Dilakukan perkawinan induk Hamster Campbell 

Normal dengan Campbell Panda, dengan perlakuan lama 

pemberian cahaya yang berbeda agar dapat diketahui sifat-sifat 

reproduksi pada hamster. Menurut Apriliiana, Ihsan dan 

Cholis (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor lingkungan 

sangat mempengaruhi jumlah kelahiran antara lain musim 

kawin, jumlah sel telur yang dihasilkan serta tingkat kematian 

embrio yang sangat berpengaruh terhadap jumlah anak per 

kelahiran. Pengaruh cahaya terhadap proses reproduksi adalah 

merangsang hormon reproduksi gonadotropin, dan proses 

ovulasi. Hal ini terjadi karena cahaya yang masuk kedalam 

ruangan diterima saraf pada mata ayam, yang kemudian 

menimbulkan rangsangan dalam mengahsilkan hormon yang 

sangat potensial khususnya FSH dan LH dalam proses 

pembentukan folikel sehingga siap untuk dibuahi (Alwi, 

2013). 

Menurut Olanrewajuet et al.(2006) bahwa manfaat 

cahaya yaitu merangsang pola sekresi beberapa hormon yang 

mengontrol pertumbuhan, pendewasaan,reproduksi dan 

tingkah laku.Menurut Nugroho (2004)cahaya salah satu faktor 
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eksternal yang penting dalam pemasakan gonad. Faktor 

eksternal tersebut dapat bertindak sebagai rangsang spesifik 

langsung maupun melaui aktivitas saraf pada hipotalamus. Hal 

tersebut diatas pada mamal merupakan kasus nyata dan pada 

umumnya dapat diterima bahwa cahaya berpengaruh terhadap 

sistem reproduksi. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa 

jauh pengaruh lama pemberian cahaya yang berbeda pada 

sifat-sifat reproduksi, sehingga menghasilkan litter size dan 

menurunkan mortalitas pada anak maupun induk.Kerangka 

konsep penelitian disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Konsep 

 

1.5.2  Kerangka Operasional 

Hamster Campbell merupakan salah satu jenis hamster 

kerdil yang dikenal dimasyarakat. Jenis hamster yang banyak 

dipelihara yaitu jenis Hamster Campbell Normal dan 

Campbell Panda. Persiapan penelitian dilakukan dengan 

perjodohan Hamster Campbell Normal dengan Campbell 
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Panda, yang kemudian dikawinkan pada umur siap kawin 

yaitu 4 bulan. Perkawinan kedua jenis hamster tersebut, 

diberikan perlakuan yaitu dengan lama pemberian cahaya yang 

berbeda, selama 6,12,18,dan 24 jam menggunakan lampu 5 

watt pada semua perlakuan.Pemberian perlakuan tersebut 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh reproduksi pada 

induk hamster yang dikawinkan, hingga diketahui lama 

kebuntingan, litter size, dan mortalitas anak 24 jam serta 

mortalitas induk fase menyusui. Kerangka operasional 

penelitian, disajikan pada Gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Kerangka Operasional 
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1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian lama 

pencahayaan yang berbedaberpengaruh meningkatkansifat-

sifat reproduksi induk Hamster Campbell dan menurunkan 

mortalitas pada anak hamster 24 jam dan induk fase menyusui. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Hasil Penelitian  

2.1.1. Hamster Campbell 

Hamster Campbell merupakan salah satu dari jenis jenis 

hamster yang masuk dalam hamster mini atau dwarf hamster, 

sering juga dikenal dengan namaDwarf Campbell's Russian. 

Hamster Campbell mempunyai nama latin Cricetinae 

Phodopus Sungorus Campbelli atau Phodopus Campbelli. 

Hamster Campbell (Phodopus sungoris campbelli) ditemukan 

pertama kali pada tahun1905 oleh Thomas Campbell. Hamster 

Campbell mampu bertahan 1,5 – 2 tahun,bila dirawat dengan 

baik.  

 Menurut Anonymous (2010) taksonomi hamster yaitu : 

 Kerajaan : Animalia (hewan) 

 Filum : Chordata (bertulang belakang) 

 Kelas : Mamalia ( menyusui) 

 Sub Kelas : Eurheria 

 Super Ordo : Euarchontoglires 

 Ordo : Rodentia (pengerat) 

 Sub Ordo : Myomorpha 

 Super family : Muroidea 

 Famili : Cricetidae 

 Sub family : Cricetinae 

 

Hamster berasal dari daerah utara yaitu Eropa tengah 

sampai Siberia, Mongolia,timur laut cina serta Tiongkok utara 

sampai Korea, dan juga berasal dari daerah selatan yaitu dari 

Suriah sampai Pakistan. Mereka biasa berkembangbiak di 
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perbatasan padang pasir, bukit pasir dan di kaki gunung, 

dataran rendah yang bersemak-semak dan berbatu, di lembah 

bersungai, padang rumput yang luas, dan ada beberapa juga 

yang tinggal di ladang tanam (Anonymous, 2010). 

Hamster Campbell merupakan hamster yang paling 

populer dan terbanyak dipelihara oleh orang-orang yang 

menyukainya. Habitat asli hamster Campbell adalah padang 

rumput, padang pasir dan semi gurun, lebih dapat ditemukan 

hidup pada tanah dengan substrat lebih kuat daripada 

Roborovski. Hamster Campbell hidup dilingkungan yang 

bersuhu 25-26
o
C dengan kelembaban sekitar 70-75 %  

tersebutdikarenakan hamster tidak suka keadaan berair, terlalu 

panas dan berangin. Hamster rentan terhadap kandang yang 

lembab dan kotor, sebisa mungkin untuk melakukan sanitasi 

kandang dan peralatan makan minum minimal 3 hari sekali. 

Pakan yang kurang sesuai dan memiliki kadar air yang cukup 

tinggi mampu menjadi masalah bagi pencernaan hamster ini 

sendiri.  Hamster Campbell ini merupakan hamster yang 

paling banyak mempunyai variasi warna dan tipe bulu, dimana 

hamster campbell ini termasuk dalam kelas hamster mini yang 

mempunyai ukuran 9 – 12cm (Setiawan, 2013). 

Hamster Campbell Normal berwarna kuning gelap 

kecoklatan dengan garis hitam dibagian punggung dan 

memiliki bulu yang panjang di sekitar kaki, berwarna putih 

kecoklatan pada bagian dada, memiliki panjang 8-10 cm, lebih 

tenang dan tidak mudah menggigit ( Putri,2014).  
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Gambar 3. Hamster Campbell Normal 

Hamster Panda merupakan salah satu variasi dari jenis 

hamster Campbell. Hamster panda ini memiliki warna bulu 

cukup bagus pada bulu hamster. Ciri dari hamster Panda yaitu 

warna bulu hanya terdapat putih dan hitam,terdapat garis di 

punggung, warna bulu dada dominasi warna putih, memiliki 

warna mata hitam, apabila terdapat selain warna tersebut 

misalnya warna coklat maka hamster itu tidak bisa disebut lagi 

hamster Panda melainkan hamster dengan jenis yang lain. 

Hamster Campbell Pandasifat menonjol yang lebih agresif 

karena sering menggigit tangan (Mujiono, 2012). 

 
Gambar 4.  Hamster Campbell Panda 

 

2.1.2. Suhu dan Kelembaban 

Hamster sangat sensitif terhadap suhu udara dan tidak 

tahan terhadap panas yang tinggi. Di habitat aslinya,.hamster 
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sering bersembunyi dibalik rerumputan yang lebat dan 

menggali terowongan sedalam 91 cm di dalam tanah dengan 

suhu sekitar 17°C. Dapat diusahakan suhu tempat 

pemeliharaan mendekati suhu tersebut terkena sinar matahari 

menurut Ayu (2015) karena tidak tahan udara panas, 

temperatur yang tinggi mampu menyebabkan penurunan 

kualitas reproduksi pada hamster juga disinyalir dapat 

menimbulkan kebutaan. Hamster diketahui memiliki 

penglihatan yang kurang baik. Diketahui pula bahwa asal usul 

hamster berasal dari daerah dengan tingkat cekaman yang 

rendah. Hamster sebaiknya tidak terkena sinar matahari, baik 

secara langsung maupun tidak langsung.Suhu yang sejuk 

mengakibatkan hamster cenderung menebal karena hamster 

tidak lagi merasa kepanasan. Pada suhu dan kelembaban yang 

sesuai, hamster akan aktif, sehat, dan memiliki nafsu makan 

yang lebih besar dibandingkan dengan di tempat lain 

(Anonymous,2010). 

Suradi (2005) menyatakan bahwa, panas merupakan 

salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh pada kelinci di 

negara tropis, suhu lingkungan diatas 30° C dapat 

mempercepat motalitas sperma pada pejantan sedangkan pada 

betina bunting mengakibatkan kematian embrio. 

 

2.1.3. Pakan 

Rahimi (2005) menyatakan bahwa konsumsi pakan 

yang dikonsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

bangsa ternak, tingkat produksi,temperatur 

lingkungan.Penambahan pakan kecambah pada hamster di 

berikan sebelum dilakukannya perkawinan hingga fase 

menyusui, hal ini berguna meningkatkan dan menjaga fertilitas 

pada pejantan maupun betina.Di Indonesia, kecambah kacang 
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hijau (Phaseolus radiatus) mengandung sumber antioksidan 

yang dipercaya dapat meningkatkan kesuburan pejantan 

(Maruliyananda, Alfiah dan Rai, 2010). Perkecambahan 

dianggap lebih baik daripada biji, kecambah atau dengan kata 

lain tauge memiliki kandungan vitamin E yang berfungsi 

meningkatkan kesuburan, perannya sebagai antioksidan dapat 

melindungi sel sel telur atau spermatozoa dari kerusakan 

akibat radikal bebas. Baik diberikan pada ibu menyusui untuk 

menyuplai ASI yang lebih banyak, hal ini terdapat kandungan 

Asam folat dalam kecambah, yang termasuk golongan vitamin 

B komplek (Wijayanti,  Kirana dan Indriaswati, 2013). 

 

2.1.4. Pencahayaan 

Secara garis besar tentang pengaruh lama pemberian 

cahaya terhadap sifat-sifat reproduksi khususnya pada litter 

size, lama kebuntingan, mortalitas anak 24 jam dan induk fase 

menyusui, disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Skema Pengaruh Pemberian Cahaya 

 

Pencahayaan merupakanfaktoryang kuat dalam 

mengontrol banyak proses fisiologis dan perilaku. Cahaya 

berfungsi dalam proses penglihatan. Cahaya merangsang pola 

sekresi beberapa hormon yang mengontrol pertumbuhan, 

Sumber: (Putra, 2013) 
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pendewasaan,reproduksi dan tingkah laku (Negara, Sudjarwo 

dan Prayogi, 2013). 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. 

Cahaya merupakan salah satu faktor eksternal yang 

penting dalam pemasakan gonad. Faktor eksternal 

tersebutdapat bertindak sebagai rangsang spesifik langsung 

maupun melaui aktivitas saraf pada hipotalamus.Hal tersebut 

diatas pada mamal merupakan kasus nyata dan pada umumnya 

dapat diterima bahwa cahaya berpengaruh terhadap sistem 

reproduksi melalui 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. Cahaya yang cukupdan sesuai akan membantu 

memaksimalkan pertumbuhan dan pendewasaan.Bagi hamster 

bermata merah, sinar matahari akan menimbulkan gangguan 

pada matanya, dari yang ringan hingga fatal.Sinar matahari 

juga disinyalir dapat menimbulkan kebutaan (Nugroho,2004). 

Unggas yang diberi periode gelap secara memadai 

memiliki lebih sedikit masalah yang terkait dengan kesehatan, 

termasuk sindrom kematian tiba-tiba, kematian kaku dan 

masalah kaki daripada ayamyang dipelihara dalam 

pencahayaan yang terus menerus atau nyaris terus 

menerus.Penggunaan pencahayaan berkelanjutan atau nyaris 

terus menerus terbukti menyebabkan stres dan mengakibatkan 

kematian lebih besar (Apeldoorn et al, 1999; Moore dan Sipes, 

2000 dalam Olanrewaju, 2007). 

Menurut Iriandini, Lydia dan Benny (2007) menyatakan 

bahwa cahaya merupakan salah satu pemicu stres yang dapat 
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mempengaruhi aktivitas reproduksi mencit. Serta berpengaruh 

terhadap kualitas spermatozoa. Kualitas spermatozoa sangat 

menentukan proses terjadinya pembuahan.Cahaya sebagai 

bentuk stres fisik dan psikologis pada mencit mengaktifkan 

respon sentral dan perifer sistem endokrin.Aktivasi sistem 

endokrin sumbu Hipotalamus-Hipofisis-Adrenal melibatkan 

neurohormon cRH menuju GnRH dan mengganggu aktivitas 

kelenjar adenohipofise untuk menghasilkan FSH dan LH yang 

menurun.Stres psikologis pada mencit dapat menimbulkan 

hambatan pada tingkat hipotalamus dan menyebabkan 

gangguan hormonal sehingga mengakibatkan terjadinya 

kegagalan pada ovarium dalam mensekresi hormon dan ovum 

(Iriandini dkk., 2007). 

 Proses biologis kerja cahaya pada reproduksi yaitu 

berawal pada cahaya yang ditangkap oleh mata melalui syaraf-

syaraf optik, dialirkan menuju ke otak akan merangsang 

hipotalamus untuk menghasilkan hormon Gonadotropin dan 

merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) yang berfungsi untuk 

menstimulasi pertumbuhan folikel dan Leutinizing Hormone 

(LH) yang merangsang dan mempertahankan fungsi 

reproduksi. Cahaya merangsang melepaskan dan 

meningkatkan suplai FSH. Folikel yang dihasilkan menjadi 

matang  dan ukuran uterus maksimal, tahap ini terjadi selama 

12 jam pertama pada fase estrus (Alwi, 2013). 

 

2.1.5. Litter Size 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah anak per 

kelahiran yakni bangsa ternak,umur ternak,musim kelahiran, 

bobot badan induk dan pejantan,makanan dan kondisi 

lingkungan. Jumlah anak per kelahiran pada hamster 
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Campbellpada umumnya sebesar empat sampai sepuluh anak. 

Jumlah anak sekelahiran cenderung meningkat dengan 

meningkatnya umur induk. Peningkatan tersebut disebabkan 

bertambah sempurnnya mekanisme hormonal dengan semakin 

dewasanya induk (Kholik, Cholis dan Ihsan, 2010).Hamster 

Campbell memiliki sifat politokus, yaitu kemampuan 

melahirkan banyak anak dalam satu kali kelahiran. Hal ini 

seperti halnya ternak kelinci,seekor induk kelinci dapat 

melahirkan anak empat sampai duabelas ekor dengan rata-rata 

enam ekor anak per kelahiran. (Limbong,2008). 

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 (pemisahan anak dari induknya) 3-4 minggu. Faktor 

lingkungan sangat mempengaruhi jumlah kelahiran antara lain 

kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada induk, 

jumlah sel telur yang dihasilkan serta tingkat kematian embrio 

yang sangat berpengaruh terhadap jumlah anak per kelahiran 

(Kadarwati,2006).Jumlah litter sizetergantung pada jumlah sel 

telur yang diovulasikan dan dibuahi oleh sperma serta tumbuh 

dan berkembang normal sampai dilahirkan.Sel telur dilepaskan 

secara bertahap selama ovulasi berlangsung. Semakin banyak 

jumlah sel telur diovulasikan, jumlah sel telur yang dibuahi 

akan semakin banyak sehingga jumlah anak sekelahiran 

akanmeningkat pula. 

 

2.1.6. Lama Kebuntingan 
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 Menurut Coleman 1965 dan Hanum 1985 dikutip dari 

Mandung (2000) Dewasa kelamin lebih dahulu terjadi sebelum 

dewasa tubuh terjadi, oleh sebab itu ternak betina tidak 

dikawinkan pada waktu munculnya tanda-tanda pubertas yang 

pertama karena untuk mencegah hewan betina  bunting, 

sedang kondisi badan masih dalam proses pertumbuhan, 

sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dirinya dan 

pertumbuhan anak dikandungnya. Kebuntingan berlangsung 

semenjak terjadinya pembuahan sampai dengan kelahiran 

yakni 18-23 hari. Hamster akan melakukan pembuahan pada 

umur yang berbeda tergantung pada jenisnya. Hamster jantan 

yang telah dewasa kelamin akan selalu melakukan pembuahan 

setiap saat atau ketika hamster betina memasuki masa subur 

setiap 3 hari sekali.  

Ciri-ciri hamster Campbell yang bunting adalah perut 

yang membuncit, badan hamster berbentuk seperti buah pear, 

besar dibagian pinggang kebawah, puting susu mulai terlihat. 

Hamster Campbell yang mendekati partus terlihat pada sisi 

tingkah laku (beberapa) agresif. Hamster Campbell makan dan 

minum lebih banyak dari biasanya dan lebih banyak bermalas-

malasan. Daya tampung uterus adalah kemampuan untuk 

menerima embrio atau fetus dalam satu periode kebuntingan. 

Jumlah embrio atau fetus yang dapat ditampung dalam uterus 

dari satu spesies ternak sudah ditentukan secara genetis. 

Hamster melakukan pembuahan pada usia yang berbeda 

tergantung dari spesiesnya, tetapi hal ini bisa dilakukan pada 

usia 1 bulan sampai 3 bulan. Hamster jantan tetap dapat 

melakukan pembuahan selama hidupnya, namun betina tidak. 

Hamster betina mengalami estrus kira-kira setiap tiga hari 

(Wikipedia,2015).Induk muda yang pertama kali bunting 

biasanya lama kebuntingannya lebih pendek, begitu juga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Betina
https://id.wikipedia.org/wiki/Hari
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dengan jumlah anak, jika jumlah anak yang dikandung banyak 

biasanya lama kebuntingannya lebih pendek. 

Suradi (2005)menyatakan bahwa, panas merupakan 

salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh pada kelinci di 

negara tropis, suhu lingkungan diatas 30° C dapat 

menghambat mortilitas sperma pada pejantan sedangkan pada 

betina bunting mengakibatkan kematian embrio. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap estrus adalah 

histologi dan fungsi hipotalamus serta hipofisis dalam 

kaitannya dengan proses reproduksi, terjadinya pubertas pada 

hewan betina termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi 

siklus estrus serta proses pembentukan sel kelamin 

(gametogenesis). Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang 

lebih berpengaruh yaitu hormon (Taw, 2008). 

 

2.1.7. Mortalitas Anak24 Jam 

 Kematiaan atau tingkat mortalitas anak akan semakin 

tinggi karena pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah anak 

yang dilahirkan. Menurut Whysnu (2011) menyatakan bahwa 

semakin tinggi jumlah anak hamster maka akan semakin 

rendah pula bobot lahirnya sehingga akan meningkatkan pula 

tingkat kematian anak hamster Campbell. Brahmantyo (2008) 

menyatakan bahwa faktor lingkungan merupakan masalah 

penting karena berpengaruh terhadap kematian pada anak 

kelinci dimana pemeliharaan kelinci sangat membutuhkan 

sanitasi yang bersih, sirkulasi udara yang lancar serta 

penanganan pengobatan yang cepat. Whysnu (2011) 

menjelaskan bahwa faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

mortalitas pada hamster yaitu pada hamster yang memiliki 

ukuran anak terlalu kecil, biasanya pada jumlah kelahiran 
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banyak, anak tersebut akan mati karena terlalu lemah untuk 

menyusu kepada induknya.  

Menurut Sembiring (2008) tingkat mortalitas 

dipengaruhi oleh jumlah anak yang dilahirkan yang mana 

biasanya semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan 

cenderung mortalitas anak selama menyusui lebih banyak 

dibandingkan jumlah anak yang dilahirkan sedikit, karena 

semakin banyak anak yang menyusu ke induk, persaingan 

anak untuk memperoleh air susu induk lebih tinggi 

dibandingkan jumlah anak yang dilahirkan sedikit.Menurut 

Apriliiana dkk. (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi 

jumlah anak hamster maka akan semakin rendah pula bobot 

lahirnya sehingga akan meningkatkan pula tingkat kematian 

anak hamster Campbell. 

 

2.1.8. Mortalitas Induk Saat Fase Menyusui 

Resiko kematian pada indukan hamster saat menyusui 

sering kali terjadi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, 

hal ini ternyata disebabkan oleh tervosirnya kandungan dan 

energi induk betina, singkatnya sering terjadi pada hamster-

hamster  pada saat menyusui anaknya melakukan perkawinan 

lagi sebelum anaknya besar (Sembiring,2008). Sifat keibuan 

yang jelek meskipun menghasilkan air susu tetapi tidakmampu 

mengasuh anak-anak sehingga mengakibatkan kekuranganzat 

makanan hingga kematian anak,dapat diakibatkan karena umur 

induk yang belum matang untuk dikawinkan (Limbong, 2008).  

Hamster betina yang sedang mengasuh anak umumnya 

membutuhkan konsumsi pakan yang lebih banyak daripada 

biasanya buruknya kondisi gizi hamsterbetina yang mengasuh 

anaknya dapat mengakibatkan kelenjar susunyamenjadi 
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kering, sehingga susu yang dihasilkan tidak cukup untuk 

diberikan kepada anaknya.  

 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Pakan 

Pollard adalah hasil sisa penggilingan dari gandum 

yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, kaya akan 

protein, lemak, zat-zat mineral dan vitamin-vitamin 

dibandingkan dengan biji keseluruhan (Maynard dan Loosli, 

1973). 

 

2.2.2. Pencahayaan 

Photoperiod merupakan salah satu faktor penting yang 

berpengaruh dalam pengaturan hidup hewan, termasuk siklus 

reproduksi.Pemberian cahaya pada mencit dapat 

mempengaruhi siklus estrus.Photoperiod mempengaruhi 

aktifitas fisiologis mencit melalui produksi melatonin dan 

kelenjar pineal.Photoperiod pendek meningkatkan produksi 

melatonin. Kadar melatonin tinggi berkorelasi dengan 

rendahnya kadar GnRHs yang mengakibatkan penurunan 

produksi gonadhotropin  dari pituitary dan aktifitas gonad. 

Perubahan photoperiod juga akan mempengaruhi aktifitas 

reproduksi (Bayyari et al., 2004). Lavergne (2005) dikutip dari 

Negara dkk. (2013) 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 hipothalamus. Hipothalamus merupakan 

pusat dari system hormonal yang mengatur kerja hormonal 

pada organ–organ yang lain. Selanjutnya hipothalamus akan 

memerintahkan hipofisa pituitaria anterior untuk 
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mengeluarkan hormon TSH (Thyroid Stimulating Hormone) 

dan hormon Somatotropin. Kedua hormon ini berperan dalam 

pertumbuhan. 

 

2.2.3. Litter size 

Vallet et al. ( 2009) yang mengemukakan bahwa litter 

size adalah jumlah  total anak yang dilahirkan sekelahiran dari 

setiap induk hamster. 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, berat badan 

induk, pejantan, lingkungan dan genetik. 

 

2.2.4. Lama Kebuntingan 

Masa kebuntingan bisa mencapai lebih lama apabila 

terjadi gangguan-gangguan dalam uterus seperti misalnya 

beberapa anak hamster terlalu besar atau terjadi kematian anak 

di dalam uterus. Selama proses kebuntingan, dibutuhkan pakan 

dengan nutrisi lebih dan mencukupi bagi induk, hal ini 

dikarenakan nafsu makan induk akan semakin meningkat 

selama proses kehamilan. Bila nafsu makan biasa, 

perkembangan badan tidak berbeda, dapat dipastikan bahwa 

kelinci tidak bunting (Sarwono, 2002).Menurut Purnama 

(2000) dikutip dalam jurnal Zulfikar, Minarti dan Cholis 

(2015) lama kebuntingan yang panjang terlihat bila jumlah 

anak yang dilahirkan sedikit dan mempunyai berat lebih dari 

100 gram, sebaliknya jumlah anak yang banyak menjadikan 

lama kebuntingan lebih pendek. 

Banyak hewan ketika berahi menjadi sangat aktif. Babi 

dan sapi pada saat berahi berjalan empat atau lima kali lebih 

banyak dibandingkan dengan sisa masa siklusnya. Aktifitas 
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yang tinggi ini di sebabkan oleh estrogen.Tikus yang berada di 

dalam kandang berlari secara spontan jauh lebih banyak ketika 

berahi dibandingkan selama diestrus. Menurut Adnan (2007) 

siklus estrus berhubungan erat dengan perubahan organ-organ 

reproduksi yang berlangsung pada hewan betina.Masa satu 

periode estrus ke estrus berikutnya disebut satu siklus 

estrus.Kalau terjadi perkawinan dan bunting, maka siklus 

estrus berhenti sampai bayi lahir.Bila tidak maka siklus jalan 

terus. 

 

2.2.5. Mortalitas 24 Jam 

Menurut Sadgala (2010) jumlah anak yang banyak akan 

mempengaruhi mortalitas. Jika jumlah anak didalam kandang 

banyak, maka urine yang dihasilkan lebih banyak 

menyebabkan alas kandang mudah basah dan menggumpal 

sehingga ternak merasa tidak nyaman.Urine dan air minum 

hamster dapat menyebabkan alas kandang mudah basah dan 

menggumpal sehingga alas kandang mudah kotor dan dapat 

menimbulkan mortalitas anak hamster serta mempengaruhi 

jumlah anak yang bertahan sampai masa lepas sapih. 

 

2.2.6. Mortalitas Induk Fase Menyusui 

Dilakukan pemeriksaan setelah induk melahirkan, sebab 

dimungkinkan adanya kecacatan (tubuh tak sempurna) atau 

mati.Produksi air susu ada yang keluar terlampau banyak, ada 

pula yang terlampau sedikit, sehingga hal ini memberikan 

pengaruh terhadap mortalitas anak selama menyusui. Air susu 

induk adalah makanan alami yang paling lengkap, paling 

cocok dan tepat untuk anak kelinci yang baru melahirkan. 

Induk yang melahirkan anak banyak dan semuanya hidup, 

sampai lepas sapih, maka induk patut dipertahankan hidup 
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sebagai penghasil bibit untuk generasi yang akan datang 

(Sarwono, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di peternak rakyat milik 

Bapak Hariyanto Desa KlampokRT.01RW.05  No.255 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Penelitian 

berlangsung selama 1 bulan 2 minggu,dimulai pada9Desember 

2015 sampai 18 Januari 2016. 

 

3.2. Materi dan Peralatan 

3.2.1 Materi yang digunakan dalam penelitian: 

Hamster Campbellnormal jantan dan Hamster Campbell 

Panda betina sebanyak 25 pasang dengan ukuran besar umur 4 

bulan, dengan bobot badan antara 40-42 gram.Pakan yang 

digunakan berupa BR-1produksi  PT. Japfa Comfeed, pollard, 

dan kecambah.Alas kandang hamster yang digunakan yaitu 

serutan kayu. Air minum menggunakan air dari 

PDAM.Pemberian penerangan pada kandang dengan lampu  

5watt berwarna kuning. 

 

3.2.2 Peralatan 

Kandang hamster terbuat dari bak dengan panjang 20 

cm, lebar 20cm, dan tinggi 23cm sebanyak 25 petak. Bagian 

atas kandang ditutup dengan rangkaian kawat sebagai 

pencegah hamster keluar dari kandang.Botol minum khusus 

hamster dengan sistem nipple sebanyak 25 buah.Alat untuk 

mengangkat anak hamster menggunakan sendok 

makan.Timbangan digital atau analitik untuk menimbang  

pakan dan anak hamster.Alat pengukur suhu dan kelembaban 

(termohygrometer). 
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3.3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode percobaan dengan 5 perlakuan  dan 5 

ulangan, sehingga jumlah hamster yang digunakan sebanyak 

25 pasang hamster. Perlakuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Denah percobaan pengacakan 

Perlakuan Ulangan 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2U5 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3U5 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 P4U5 

 

Keterangan: 

P0 :  Kontrol (tanpa perlakuan). 

P1 :  Lama pencahayaan selama 6jam dengan lampu 5 watt. 

P2 :  Lama pencahayaan selama 12 jam dengan lampu 5 watt. 

P3 :  Lama pencahayaan selama 18 jam dengan lampu 5 watt. 

P4 :  Lama pencahayaan selama 24 jam dengan lampu 5 watt. 

U1-U5 :  Ulangan Percobaan. 

 

3.3.1   Tahap Pelaksanaan Perkawinan 

Tahap pelaksanaan perkawinan yaitu: 

1. Perkawinan hamster di awali dengan proses perjodohan, 

dimana dilakukan pemilihan ternak jantan terlebih 
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dahulu, yang kemudian di letakkan pada tiap-tiap petak 

kandang, agar jantan mampu menguasai dan beradaptasi 

dengan tempat perkawinannya. Hamster betina 

dimasukkan kedalam petak, untuk mengetahui pasangan 

mana yang berjodoh. Apabila hamster betina menerima 

pejantan maka dianggap berjodoh. Sebaliknya jika 

kedua hamster saling menyerang maka dianggap tidak 

berjodoh.  

2. Hamster dikawinkan pada saat umur 4 bulan. 

3. Pemberian pakan di lakukan 2 kali sehari yaitu pagi hari 

dan sore hari. 

4. Pemberian minum  diberikan secara ad libitum. 

5. Pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan pada pagi 

hari, siang hari dan sore hari bersamaan dengan 

pemberian pakan. 

6. Program kebersihan kandang dilakukan 2 hari sekali 

hingga kebuntingan 20 hari, karena baunya cepat 

menyengat tetapi apabila mendekati pasca partus tidak 

boleh diganti terlebih dahulu. 

7. Pengamatan masa kebuntingan hingga menjelang 

kelahiran anak hamster sekitar 18-24 hari. 

8. Pengamatan mortalitas anak hamster dilakukan selama 

24 jam setelah melahirkan. 

 

3.4. Variabel Pengamatan dan Cara Mengamati 

 Variabel yang diamati pada penelitian adalah : 

 

3.4.1 Jumlah anak per kelahiran ( litter size ) 

Jumlah anak per kelahiran dihitung sesaat setelah induk 

hamster selesai melahirkan 24 jam pertama hingga masa 

sapih( Kholiq dkk.,2013). 
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3.4.2 Lama kebuntingan 

Pengamatan masa kebuntingan dilakukan setelah 7 hari 

dilakukannya penjodohan hingga perkawinan dengan melihat  

tanda-tanda kebuntinganhingga menjelang partus (18-22 hari) 

(Zulfikar dkk.,2015). 

3.4.3 Mortalitas selama 24 jam 

Tingkat mortalitas anak hamster dapat ditentukan 

sebagai berikut ; 
 

Mortalitas =
                           

            
        

 

Perhitungan mortalitas anak hamster dihitung sesaat 

setelah dilahirkan, tidak lebih dari 24 jam ( Kholiq dkk.,2013). 

 

3.4.4 Mortalitas induk fase menyusui 

Pengamatan mortalitas induk pada fase menyusui 

dilakukan sesaat setelah melahirkan anak,hingga melewati 

masa pra sapih hingga sapih,kurang lebih selama 2 minggu. 

Diamati dengan caraperbandingan jumlah induk yang mati  di 

kurangi dengan jumlah induk yang hidup selama menyusui 

dikali 100 persen. 

Mortalitas =
                            

            
        

(Sembiring, 2008). 

 

3.5. Analisis Data 

Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam ANOVA rancangan acak 

lengkap (RAL) dan apabila ada perbedaan pengaruh diantara 
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perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s.Model 

statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:  

Yijk = μ + αi+ βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan : 

Yij  :  Pengamatan pada satuan percobaan ke-k yang 

memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke-I dari 

faktor A dan taraf ke-j dari faktor B  

μ  :  Nilai tengah umum  

αi  :  Pengaruh taraf ke-i dari faktor A  

βj : Pengaruh taraf ke-j dari faktor B  

(αβ)ij : Pengaruh taraf ke-k dari faktor A dan taraf ke-j dari 

faktor B  

εijk : Pengaruh acak dari satuan percobaan ke-k yang 

memperoleh kombinasi perlakuan ij. εij N(0,σ2). 

 

3.6 Batasan Istilah 

1.Persilangan = Perkawinan antara hamter 

Campbell Normal dengan 

Campbell Panda. 

2.Pencahayaan = Perlakuan pemberian cahaya 

menggunakan lampu 5 watt 

dengan lama pemberian cahaya 

yang berbeda, yang diberikan 

pada penelitian yang kemudian 

diteliti pada tiap variabel 

3.Sifat-sifat reproduksi = Sifat-sifat yang meliputi atau 

khusunya pada litter size, lama 

kebuntingan, mortalitas anak 24 

jam dan induk fase menyusui. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Penelitian hamster yang kami lakukan berlokasi di 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, di peternak rakyat 

milik Bapak Hariyanto. Secara geografis Kecamatan ini 

berada di sebelah utara kota Malang, sebelah timur Kecamatan 

Jabung, sebelah selatan Kecamatan Blimbing (Kota malang) 

dan sebelah barat Kecamatan Karang Ploso. Kecamatan 

Singosari merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di 

Kabupaten Malang yang terletak pada ketinggian 400-

700mdpl, luar daerah 68,23 km
2
, memiliki iklim sejuk dengan 

suhu 22
o
-32

o
C serta curah hujan rata-rata 349 mm per tahun. 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakanhewan 

hamster sebanyak 25 pasang sebagai materi dan metode lama 

pencahayaan yang berbeda  menggunakan media lampu 5 watt 

berwarna kuning dengan perlakuan tanpa kontrol (0), 

perlakuan (1) lama pencahayaan selama 6 jam, perlakuan (2) 

lama pencahayaan selama 12 jam, perlakuan (3) lama 

pencahayaan selama 18 jam dan perlakuan (4) lama 

pencahayaan 24 jam. Pemeliharaan hamster dilakukan dengan 

pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari berupa pakan yang 

terdiri dari BR-1, pollard dan kecambah sebanyak 

20gram/hari, serta pemberian minum secara ad-libitum. 

Kandungan nutrisi pakan dapat dilihat pada Lampiran 

6.Pakan merupakan makanan atau asupan yang diberikan 

kepada hewan ternak, menjadi salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas ternak.Pollard  merupakan 

bahan pakan konsentrat yang banyak digunakan oleh peternak 

sebagai sumber energi dan protein. Selain itu bahan pakan 
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ternak ini banyak tersedia karena tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia. Pollard adalah hasil sisa penggilingan 

dari gandum yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, kaya 

akan protein, lemak, zat-zat mineral dan vitamin-vitamin 

dibandingkan dengan biji keseluruhan (Maynard dan Loosli, 

1973). Penambahan pakan kecambah pada hamster di berikan 

sebelum dilakukannya perkawinan hingga fase menyusui, hal 

ini berguna meningkatkan dan menjaga fertilitas pada pejantan 

maupun betina. 

Di Indonesia, kecambah kacang hijau (Phaseolus 

radiatus) mengandung sumber antioksidan yang dipercaya 

dapat meningkatkan kesuburan pejantan (Maruliyananda, 

Alfiah dan Rai, 2010). Perkecambahan dianggap lebih baik 

daripada biji, kecambah atau dengan kata lain tauge memiliki 

kandungan vitamin E yang berfungsi meningkatkan 

kesuburan, perannya sebagai antioksidan dapat melindungi 

sel-sel telur atau spermatozoa dari kerusakan akibat radikal 

bebas. Baik diberikan pada ibu menyusui untuk menyuplai 

ASI yang lebih banyak, hal ini terdapat kandungan Asam folat 

dalam kecambah, yang termasuk golongan vitamin B komplek 

(Wijayanti,  Kirana dan Indriaswati, 2013). 

Manfaat pencahayaan dari segi ekonomi, terlihat tidak 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata, terhadap konsumsi 

pakan hamster.Konsumsi pakan tidak mengalami fluktuatif 

atau penurunan, sehingga pakan yang disediakan cukup hingga 

kisaran waktu yang telah ditentukan.Pemilihan pakan oleh 

peternak dan peneliti ditunjang dari segi kandungan dan harga 

yang ekonomis, hal ini berupaya untuk menekan biaya 

pengeluaran tetapi tetap mampu meningkatkan produktivitas 

hamster. 
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Berdasarkan pengukuran suhu dan kelembaban yang 

dilakukan 2 kali sehari didapatkan suhu dan kelembaban pada 

siang hari menunjukkan penurunan yang signifikan 

disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan lokasi penelitian 

yang berada pada lingkup dataran tinggi. Suhu rata-rata 

kandang pada pukul 07.00 WIB adalah 26,56
o
 C ± 1,21 

dengan kelembaban rata-rata 79,73%± 3,91. Rataan suhu pada 

pukul 18.00 WIB adalah 25,76
o 

C ± 1,22 dengan kelembaban 

rata-rata 72,63% ± 1,79, dapat dilihat pada Lampiran.5.  

Menurut Anonymous (2012), hamster sangat sensitif 

terhadap suhu udara dan tidak tahan terhadap panas yang 

tinggi. Di habitat aslinya,hamster sering bersembunyi dibalik 

rerumputan yang lebat dan menggali terowongan sedalam 91 

cm di dalam tanah dengan suhu sekitar 17° C. Ketahanan 

tubuh hamster yang rentan terhadap panas maka tempat 

pemeliharaan diharuskan memiliki suhu rendah dan jauh dari 

sinar matahari, karena temperatur yang tinggi mampu 

menyebabkan penurunan kualitas reproduksi pada hamster. 

Rataan suhu dan kelembaban di lokasi penelitian masih dapat 

dikatakan ideal untuk dijadikan kandang pemeliharaan 

hamster latar belakang suhu tempat hidup hamster 25-

26°C,sehingga dapat menurunkan tinggat stress ternak. 

Rahimi (2005) menyatakan bahwa konsumsi pakan 

yang dikonsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

bangsa ternak, tingkatproduksi dan temperatur lingkungan. 

 

4.2  Jumlah Anak per Kelahiran (Litter Size) 

 Hasil analisis ragam litter size pada hamster Campbell 

dengan pemberian cahaya selama 6 jam, 12 jam, 18 jam dan 

24 jam dapat dilihat pada Lampiran 1. Litter size adalah 

jumlah  total anak yang dilahirkan (sekelahiran) dari setiap 
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induk hamster. 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, berat badan induk, 

pejantan, lingkungan dan genetik. Berdasarkan hasil penelitian 

litter size hamster, terlihat bahwa litter size tertinggi berapa 

pada perlakuan P1 dan P2 yaitu (6,2±1,10 ; 6,0±0,71) 

ekor/induk, kemudian litter size hamster dengan tingkat 

perkelahiran anak dalam ukuran sedang berada pada perlakuan 

P0 dan P3 yaitu (5,8±1,48 ; 5,6±1,48) ekor/induk , dan litter 

size terendah pada perlakuan P4 yaitu (3,6±0,89) ekor/induk. 

Hasil pengamatan pada litter size hamster tertera pada Tabel 1. 
 

Tabel 2. Nilairataan litter size hamster  

Perlakuan RataanLitter Size(ekor) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

5,8±1,48
b 

6,2±1,10
b 

6,0±0,71
b 

5,6±2,19
b 

3,6±0,89
a 

Keterangan:  Superskrip a-b yang berbeda nyata pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05) 
 

Berdasarkan hasil analisis ragam anova rancangan acak 

lengkap  menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

lama pencahayaan pada (P0 tanpa perlakuan) 5,8 ±1,48 

ekor/induk ; (P1 6 jam) 6,2 ±1,10 ekor/induk; (P2 12jam) 

6,0±0,71 ekor/induk;  (P3 18 jam) 5,6 ±2,19 ekor/induk dan 

(P4 24 jam) 3,6 ± 0,89 ekor/induk  memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap litter size hamster.Dengan 
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adanya hasil tersebut, diteruskan menggunakan uji berjarak 

Duncan untuk mengetahui pengaruh nyata atau signifikan, 

sehingga diperoleh dengan hasil yakni pada perlakuan 3 (b), 

perlakuan 0 (b), perlakuan 2 (b) dan perlakuan 1 (b) tidak 

memberikan perbedaan terhadap litter sizehamster tetapi 

perlakuan 4 memberikan perbedaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

cahaya lampu dengan menggunakan lampu 5watt berwarna 

kuning,dengan lama pencahayaan atau  lebih dari 24 jam 

mempengaruhi jumlah perkelahiran anak hamster. Faktor-

faktor yang mempengaruhi jumlah anak per kelahiran yakni 

bangsa ternak,umur ternak,musim kelahiran, bobot badan 

induk dan pejantan,makanan dan kondisi lingkungan. Jumlah 

anak per kelahiran pada hamster Campbell pada umumnya 

sebesar empat sampai sepuluh anak (Kholik dkk.,2010).Hal ini 

diduga dipengaruhi oleh photoperiod (lama adanya sinar) dan 

menyangkut perubahan kekuatan sekresi FSH untuk 

mengaktifkan folikel pada masa ovulasi, sehingga makin 

sedikit folikel terbentuk, makin sedikit jumlah anakan yang 

dihasilkan.Cahaya tersebut diyakini dapat menyebabkan 

penurunan kualitas spermatozoa dan menyebabkan kegagalan 

terhadap perkembangan folikel yang siap untuk dibuahi yang 

nantinya berdampak pada hilangnya calon zigot dan embrio, 

sehingga didapatkan jumlah perkelahiran (litter size) 2 – 8 

ekor, dengan rata-rata 6 ekor anak, yang pada umumnya 

didapatkan 4-12 ekor per kelahiran.  
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Gambar 6. Diagram litter size hamster 

 

Berdasarkan Gambar 1.maka dapat dikatakan bahwa 

perbandingan pada tiap perlakuan menunjukkan perbedaan 

tetapi dengan rata-ratalitter sizeyang tidak signifikan.Faktor-

faktor yang menyebabkan terganggunya proses reproduksi 

adalah faktor lingkungan, hormonal, genetik, dan infeksi 

penyakit. Faktor-faktor tersebut dapat mengganggu proses 

reproduksi pada berbagai kondisi. Akibat gangguan proses 

reproduksi tersebut menyebabkan anestrus, infertilitas akibat 

kegagalan fertilisasi dan kematian embrio dini, kematian 

embrio, kematian fetus, kematian prenatal, dan 

neonatal.Faktor luar seperti nutrisi dan stress memegang 

peranan penting pada kematian embrio. Stress karena 

temperatur yang ekstrim tinggi atau sistem managemen 

misalnya kandang dapat meningkatkan kematian embrio. 

Angka fertilisasi (conception rate) pada ternak biasanya sangat 

tinggi, pada kondisi normal 90% sel telur diovulasikan 

berhasil dibuahi. Namun sebagian besar sel telur yang telah 
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dibuahi tersebut gagal berkembang sampai menjadi keturunan 

yang komplit dan dilahirkan normal. 

Sebagai contoh sebanyak 65% hilang/mati selama 

perkembangan embrio dan fetus.Fertilisasi yang tidak menentu 

ini mungkin terjadi secara langsung sebagai akibat gamet yang 

menua atau kenaikan temperatur lingkungan. Kejadian ini 

dapat juga dibuat dengan cara disinari atau diberi zat beracun. 

Hilangnya embrio atau fetus ini secara ekonomi sangat 

merugikan karena gagal mendapat keturunan. Kematian 

embrio adalah kematian yang terjadi sejak fertilisasi 

(Anonymous,2000). 

Cahaya sebagai bentuk stres fisik dan psikologis pada 

mencit mengaktifkan respon sentral dan perifer sistem 

endokrin.Aktivasi sistem endokrin sumbu Hipotalamus-

Hipofisis-Adrenal melibatkan neurohormon cRH menuju 

GnRH dan mengganggu aktivitas kelenjar adenohipofise untuk 

menghasilkan FSH dan LH yang menurun. Stres psikologis 

pada mencit dapat menimbulkan hambatan pada tingkat 

hipotalamus dan menyebabkan gangguan hormonal sehingga 

mengakibatkan terjadinya kegagalan pada ovarium dalam 

mensekresi hormon dan ovum (Iriandini dkk., 2007). 

 Proses biologis kerja cahaya pada reproduksi yaitu 

berawal pada cahaya yang ditangkap oleh mata melalui syaraf-

syaraf optik, dialirkan menuju ke otak akan merangsang 

hipotalamus untuk menghasilkan hormon Gonadotropin dan 

merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan Follicle 

Stimulating Hormone (FSH) yang berfungsi untuk 

menstimulasi pertumbuhan folikel dan Leutinizing Hormone 

(LH) yang merangsang dan mempertahankan fungsi 

reproduksi. Cahaya merangsang melepaskan dan 

meningkatkan suplai FSH. Folikel yang dihasilkan menjadi 
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matang  dan ukuran uterus maksimal, tahap ini terjadi selama 

12 jam pertama pada fase estrus (Alwi, 2013). 

 

4.3  Lama Kebuntingan  

Hasil analisis ragam lama kebuntingan pada hamster 

Campbell dengan pemberian cahaya selama 6 jam, 12 jam, 18 

jam dan 24 jam dapat dilihat pada Lampiran 2. Berdasarkan 

hasil penelitian lama kebuntingan hamster yang diukur dengan 

satuan atau hitungan hari, terlihat bahwa lama kebuntingan 

induk hamster dengan hari tertinggi berada pada perlakuan P0 

dan P1 yaitu (19,4±0,89) hari/induk ; (19,4±0,55) hari/induk, 

kemudian lama kebuntingan induk hamster dengan tingkat 

hitungan hari dalam ukuran sedang berada pada perlakuan P4 

dan P2 yaitu (19,4±0,89) hari/induk; (19,0±1,00) hari/induk, 

dan lama kebuntingan induk hamster hari tersingkat terjadi 

pada perlakuan P3 yaitu (18,8±0,84) hari/induk. Hasil 

pengamatan pada lama kebuntingan induk hamster tertera pada 

Tabel 2. 

Tabel 3. Nilai rataan lama kebuntingan induk hamster 
 

Perlakuan RataanLama  Kebuntingan(hari) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

19,4±0,89 

19,4±0,55 

19,0±1,00 

18,8±0,84 

19,4±0,89 

 

Berdasarkan hasil analisis ragam anova rancangan acak 

lengkap  menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

lama pencahayaan pada (P0 tanpa perlakuan) 19,4 ±0,89 

hari/induk; (P1 6 jam) 19,4 ±0,55 hari/induk; (P2 12jam) 
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19,0±1,00 hari/induk;  (P3 18 jam) 18,8 ±0,84 hari/induk dan 

(P4 24 jam) 19,4 ± 0,89 hari/induk memberikan pengaruh 

yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap lama kebuntingan 

induk hamster. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemberian cahaya lampu dengan menggunakan lampu 

5watt,dengan lama pencahayaan 6 jam dengan kelipatannya 

hingga 24 jam tidak mempengaruhi lama kebuntingan pada 

induk hamster selama masa kebuntingan terjadi, karena tidak 

ada perbedaan yang signifikan hingga menjelang partus.  

Menurut Nugroho (2004) menyatakan 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.Hal tersebut diatas pada mamal 

merupakan kasus nyata dan pada umumnya dapat diterima 

bahwa cahaya berpengaruh terhadap sistem reproduksi. 

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian kurang sependapat 

dengan literatur. Cahaya yang ditangkap oleh matayang 

berperan sebagai reseptor, yang kemudian dialirkan melalui 

saraf pusat hingga menuju titik tuju terhadap sistem 

reproduksi, disinyalir dapat membantu pematangan organ 

reproduksi untuk kesiapan menjelang perkawinan, 

menghasilkan kebuntingan, hingga keseragaman 

partus.Namun, penelitian dengan perlakuan pemberian 

cahaya,kurang memberikan andil terhadap lama kebuntingan 

induk,sehingga didapatkan hasil yangpengaruh yang tidak 

berbeda nyata, mengakibatkan tidak adanya perbedaan 

terhadap lama kebuntingan yang diindikasi dengan satuan hari. 
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Gambar 7. Diagram lama kebuntingan induk hamster 

 

Berdasarkan Gambar 2. maka dapat diketahui bahwa 

lama kebuntingan induk tidak memberikan hasil yang berbeda 

nyata terhadap tiap perlakuan, sehingga perlakuan dengan 

pemberian pencahyaan pada hamster bukan merupakan salah 

satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap lama 

kebuntingan hingga menjelang partus. Lama kebuntingan bisa 

mencapai lebih lama apabila terjadi gangguan-gangguan 

dalam uterus seperti misalnya beberapa anak hamster terlalu 

besar atau terjadi kematian anak di dalam uterus. Selama 

proses kebuntingan, dibutuhkan pakan dengan nutrisi lebih 

dan mencukupi bagi induk, hal ini dikarenakan nafsu makan 

induk akan semakin meningkat selama proses kehamilan.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dalam 

hitungan hari setelah partus diketahui induk betina mengalami 

kebuntingan kembali.Siklus estrus diduga muncul ketika induk 

dalam fase menyusui.Hal ini dikarenakan sifat biologis 
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hamster yang memiliki siklus reproduksi yang singkat, yaitu 3-

4 hari sekali.Menurut Sahara (2000) menyatakan bahwa 

hamster betina memiliki sifat poliestrus, dengan siklus estrus 

setiap 3-4 hari sekali.Photoperiod merupakan salah satu faktor 

penting yang berpengaruh dalam pengaturan hidup hewan, 

termasuk siklus reproduksi.Pemberian cahaya pada mencit 

dapat mempengaruhi siklus estrus.Photoperiod mempengaruhi 

aktifitas fisiologis mencit melalui produksi melatonin dan 

kelenjar pineal.Photoperiod pendek meningkatkan produksi 

melatonin. Kadar melatonin tinggi berkorelasi dengan 

rendahnya kadar GnRHs yang mengakibatkan penurunan 

produksi gonadhotropin  dari pituitary dan aktifitas gonad. 

Perubahan photoperiod juga akan mempengaruhi aktifitas 

reproduksi, pada tahap siklusestrus yang dialami oleh mencit 

(Mus musculus) Tahapproestrus ditandaiadanya sel-sel 

leukosit dan sedikit sel epitelsedangkan tahap estrus ditandai 

dengan tidak adanya leukosit dan banyakterdapat sel-sel epitel 

yang terkornifikasi. Lama penyinaran (photoperiode) pada 

mencit menyebabkan pematangan gonad sehingga 

meningkatkan siklus estrus pada mencit (Bayyari et al., 2004). 

Cahaya berpengaruh meningkatkan maturasi 

kematangan organ-organ tertentu pada reproduksi jantan 

maupun betina (Nugroho, 2004).Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap estrus adalah histologi dan fungsi 

hipotalamus serta hipofisis dalam kaitannya dengan proses 

reproduksi, terjadinya pubertas pada hewan betina termasuk 

faktor-faktor yang mempengaruhi siklus estrus serta proses 

pembentukan sel kelamin (gametogenesis). Selain itu terdapat 

faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh yaitu hormon (Taw, 

2008). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, proses 

perjodohan dilakukan sebelum perkawinan,dengan cara induk 

betina hamster dibawa pada kandang hamster jantan untuk 

melihat kedekatan dan kecocokan antara keduanya. 

Perkawinan dilakukan hingga keduanya memiliki umur yang 

ideal atau siap untuk dikawikan sehingga nantinya organ 

reproduksi sang induk betina telah sempurna dan siap untuk 

menerima fetus yang akan dikandunganya. Menurut Coleman 

1965 dan Hanum 1985 dikutip dari Mandung (2000) 

menyatakan bahwa dewasa kelamin lebih dahulu terjadi 

sebelum dewasa tubuh terjadi, oleh sebab itu ternak betina 

tidak dikawinkan pada waktu munculnya tanda-tanda pubertas 

yang pertama karena untuk mencegah hewan betina  bunting, 

sedang kondisi badan masih dalam proses pertumbuhan, 

sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dirinya dan 

pertumbuhan anak dikandungnya. Kebuntingan berlangsung 

semenjak terjadinya pembuahan sampai dengan kelahiran 

yakni 18-23 hari. Hamster akan melakukan pembuahan pada 

umur yang berbeda tergantung pada jenisnya. Hamster jantan 

yang telah dewasa kelamin akan selalu melakukan pembuahan 

setiap saat atau ketika hamster betina memasuki masa subur 

setiap 3 hari sekali. Hamster melakukan pembuahan pada usia 

yang berbeda tergantung dari spesiesnya, tetapi hal ini bisa 

dilakukan pada usia 1 bulan sampai 3 bulan. Hamster jantan 

tetap dapat melakukan pembuahan selama hidupnya, namun 

betina tidak(Wikipedia,2015). 

Purnama (2000) dikutip dari Zulfikardkk. (2015) bahwa 

lama kebuntingan yang panjang terlihat bila jumlah anak yang 

dilahirkan sedikit dan mempunyai berat lebih dari 100 gram, 

sebaliknya jumlah anak yang banyak menjadikan lama 

kebuntingan lebih pendek. Lama kebuntingan pada tepat 18 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jantan
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hari menghasilkan anak 2-4 ekor sedangkan hingga 20 hari 

menghasilkan anak hingga lebih dari 5 ekor. 

 

4.4  Mortalitas Anak Hamster 24 Jam  

Hasil analisis ragam mortalitas anak hamster 24 jam 

pada hamster Campbell dengan pemberian cahaya selama 6 

jam, 12 jam, 18 jam dan 24 jam dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Berdasarkan hasil penelitian mortalitas anak hamster 24 jam, 

mortalitas terjadi pada perlakuan P4 yaitu (5±11,2) % , 

sedangkan pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3 tidak terlihat 

adanya mortalitas sehingga menunjukkan hasil yakni tingkat 

mortalitas (0±0) %.Hasil pengamatanmortalitas anak hamster 

24 jamtertera pada Tabel 3. 
 

Tabel 4. Nilai rataan mortalitas anak hamster 24 jam 

Perlakuan RataanMortalitas Anak Hamster 24 Jam(%) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

0±0 

0±0 

0±0 

0±0 

5±11,2 
 

Berdasarkan hasil analisis ragam anova rancangan acak 

lengkap  menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

lama pencahayaan pada (P0 tanpa perlakuan) 0 ±0 % ; (P1 6 

jam) 0 ±0 %; (P2 12jam) 0 ±0 %;  (P3 18 jam) 0 ±0 % dan (P4 

24 jam) 5 ± 11,2 % memberikan pengaruh yang tidak nyata 

(P>0,05)  terhadap mortalitas anak hamster pada 24 jam 

perkelahiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemberian cahaya lampu dengan menggunakan lampu 

5watt,dengan lama pencahayaan tidak lebih dari 24 jam dapat 
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meningkatkan tingkat kehidupan pada anak hamster sehingga 

menekan jumlah kematian anak hamster pada penelitian ini. 

Namun, dapat dilihat pada Lampiran 3. kematian pada anak 

hamster sebesar 25% terjadi pada perlakuan P4 dengan 

pencahayaan 24 jam. Hal ini dapat disimpulkan bahwa cahaya 

sepanjang hari atau selama 24 jam tidak baik untuk anak 

hamster yang baru lahir, dimungkinkan cahaya yang diberikan 

menekan kerja mata yang belum sepenuhnya bekerja 

sempurna sehingga merusak syaraf-syaraf mata untuk 

mengirimkan sinyal pada otak, untuk bekerja mengaktifkan 

hormon-hormon, serta membuat kerja sistem pernafasan 

meningkat untuk memasok oksigen,sehingga melampaui batas 

normal ketahanan hidupnya.Kematian merupakan sebuah 

proses yang dimulai dengan terhentinya detak jantung, paru-

paru yang lumpuh, kemudian fungsi otak yang sepertinya 

sedang rehat. Kondisi ini juga dikenal sebagai cardiac arrest 

atau dari sudut pandang biologis sama dengan kematian klinis. 

Pada menit-menit awal kematian terjadi kehabisan supply 

oksigen otak, sel-sel otak tewas secara masal. Saat ini otak 

benar-benar berhenti berpikir seta penghubung ke otak mulai 

mati  ( Parnia et al., 2008). 

Cahaya bukanlah semata-mata faktor yang 

menyebabkan kematian pada anak hamster. Kematian anak 

hamster dapat terjadi karena banyak faktor salah satunya 

yakni, apabila terjadinya jumlah perkelahiran anak mencapai 

jumlah yang tinggi yang mengakibatkan persaingan 

pemenuhan zat pangan pertama (air susu induk) pada awal 

kelahirannya. Whysnu (2011) mempertegas, bahwa faktor lain 

yang mempengaruhi tingkat mortalitas pada hamster yaitu 

pada hamster yang memiliki ukuran anak terlalu kecil, 
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biasanya pada jumlah kelahiran banyak, anak tersebut akan 

mati karena terlalu lemah untuk menyusu kepada induknya.  

Anak hamster yang lemah akan dimakan oleh induknya 

sendiri, tindakan ini bukan karena sifat kanibalisme, 

melainkan hal ini dilakukan untuk mempertahankan dan 

menjaga kondisi lingkungan sarang agar tidak tercemar 

penyakit yang diakibatkan dari membusuknya anak hamster 

yang mati, sehingga anak hamster yang sehat dapat tertular 

penyakit yang bisa mengakibatkan kematian. Kematiaan atau 

tingkat mortalitas anak akan semakin tinggi karena pada 

umumnya dipengaruhi oleh jumlah anak yang dilahirkan. 

Menurut Apriliiana dkk.(2010) menyatakan bahwa semakin 

tinggi jumlah anak hamster maka akan semakin rendah pula 

bobot lahirnya sehingga akan meningkatkan pula tingkat 

kematian anak hamster Campbell. Menurut Brahmantyo 

(2008) menyatakan bahwa faktor lingkungan merupakan 

masalah penting karena berpengaruh terhadap kematian pada 

anak kelinci dimana pemeliharaan kelinci sangat 

membutuhkan sanitasi yang bersih, sirkulasi udara yang lancar 

serta penanganan pengobatan yang cepat. 
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Gambar 8. Diagram mortalitas anak hamster 24 Jam 

 

Berdasarkan Gambar 3. maka dinyatakan bahwa 

mortalitas anak hamster hanya terjadi pada perlakuan P4 

dalam persen sebesar 25 persen, faktor jumlah sekali 

perkelahiran cukup tinggi mengakibatkan bobot lahir yang 

kurang merata, bobot terlalu rendah, sehingga terjadilah 

mortaliatas. Pada perlakuan lainnya, didapatkan mortalitas 0 

persen.  Tidak adanya mortalitas pada 24 jam, karena induk 

hamster yang digunakan selama penelitian memenuhi atau 

memiliki produksi susu yang mencukupi bagi anak-anak 

hamster.Menurut Sadgala (2010) jumlah anak yang banyak 

akan mempengaruhi mortalitas. Jika jumlah anak didalam 

kandang banyak, maka urine yang dihasilkan lebih banyak 

menyebabkan alas kandang mudah basah dan menggumpal 

sehingga ternak merasa tidak nyaman. Urine dan air minum 

hamster dapat menyebabkan alas kandang mudah basah dan 

menggumpal sehingga alas kandang mudah kotor dan dapat 
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menimbulkan mortalitas anak hamster serta mempengaruhi 

jumlah anak yang bertahan sampai masa lepas sapih.  

Menurut Sembiring (2008) tingkat mortalitas 

dipengaruhi oleh jumlah anak yang dilahirkan yang mana 

biasanya semakin banyak jumlah anak yang dilahirkan 

cenderung mortalitas anak selama menyusui lebih banyak 

dibandingkan jumlah anak yang dilahirkan sedikit, karena 

semakin banyak anak yang menyusu ke induk, persaingan 

anak untuk memperoleh air susu air susu induk lebih tinggi 

dibandingkan jumlah anak yang dilahirkan sedikit. 

 

4.5  Mortalitas Induk Selama Masa Menyusui 

Hasil analisis ragam mortalitas induk hamster pada fase 

menyusui pada hamster Campbell dengan pemberian cahaya 

selama 6 jam, 12 jam, 18 jam dan 24 jam dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Berdasarkan hasil penelitian mortalitas induk 

hamster fase menyusui, mortalitas terjadi pada perlakuan P0, 

P1, dan P2 yaitu (20±44,7) % , sedangkan pada perlakuan P3 

dan P4 tidak terlihat adanya mortalitas sehingga menunjukkan 

hasil yakni tingkat mortalitas (0±0) %. Hasil pengamatan 

mortalitas induk hamster fase menyusui tertera pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.Nilai rataan mortalitas induk selama masa menyusui 

Perlakuan RataanMortalitas Induk Betina Hamster(%) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

20±44,7 

20±44,7 

20±44,7 

0±0 

0±0 
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Berdasarkan hasil analisis ragam anova rancangan acak 

lengkap  menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

lama pencahayaan pada (P0 tanpa perlakuan) 20 ±44,7 % ; (P1 

6 jam) 20 ±44,7 %; (P2 12jam) 20 ±44,7%;  (P3 18 jam) 0 ±0 

% dan (P4 24 jam) 0±0 % memberikan pengaruh yang tidak 

nyata (P>0,05) terhadap mortalitas induk hamster pada fase 

menyusui. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

cahaya lampu dengan menggunakan lampu 5 watt,dengan 

lama pencahayaan 6 jam, 12 jam,18jam dan 24jam tidak 

berpengaruh terhadap tingkat mortalitas induk hamster. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa mortalitas induk hamster pada 

perlakuan (P0 tanpa perlakuan), (P1 6jam), (P2 12jam), dan 

(P3 18jam) dapat diakibatkan bukan diakibatkan dari lama 

pencahyaan tetapi diakibatkan faktor birahi yang terjadi. 

Menurut resiko kematian pada indukan hamster saat menyusui 

sering kali terjadi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, 

hal ini ternyata disebabkan oleh tervosirnya kandungan dan 

energi induk betina, singkatnya sering terjadi pada hamster-

hamster  pada saat menyusui anaknya melakukan perkawinan 

lagi sebelum anaknya besar (Sembiring,2008). 

Berdasarkan hasil penelitian kematian induk dapat 

diakibatkan karena faktor lingkungan yang berakibat 

menimbulkan stress yang berkepanjangan, sehingga lebih aktif 

dan membabi buta hingga mampu melukai sesama, yang 

berakhir kematian. Menutrut Apeldoorn et al, 1999; Moore 

dan Sipes, 2000 dikutip dari Olanrewaju (2007) bahwa unggas 

yang diberi periode gelap secara memadai memiliki lebih 

sedikit masalah yang terkait dengan kesehatan, termasuk 

sindrom kematian tiba-tiba, kematian kaku dan masalah kaki 

daripada ayamyang dipelihara dalam pencahayaan yang terus 

menerus atau nyaris terus menerus. Penggunaan pencahayaan 
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berkelanjutan atau nyaris terus menerus terbukti menyebabkan 

stres dan mengakibatkan kematian lebih. 

 

 
Gambar 9. Diagram mortalitas induk betina fase menyusui 

 

Berdasarkan Gambar 4. maka menyatakan bahwa P0, 

P1, dan P2 menunjukkan mortalitas yaitu 20±44,7. Pada fase 

ini dimungkinkan adanya mortalitas akibat tingkat jumlah 

anak sekali perkelahiran (litter size) yang tinggi, dimana 

semakin tinggi jumlah anak yang dilahirkan semakin tinggi 

pula produksi susu yang dihasilkan. Faktor yang 

mempengaruhi mortalitas induk fase menyusui juga dapat 

diakibatkan oleh pakan, umur, bobot badan, kecocokan 

terhadap pejantan dan temperatur.  Berdasarkan hasil 

penelitian dilakukan pemeriksaan setelah induk melahirkan, 

sebab dimungkinkan adanya kecacatan (tubuh tak sempurna) 

atau mati.  
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Produksi air susu ada yang keluar terlampau banyak , 

ada pula yang terlampau sedikit, sehingga hal ini memberikan 

pengaruh terhadap mortalitas anak selama menyusui. Air susu 

induk adalah makanan alami yang paling lengkap, paling 

cocok dan tepat untuk anak kelinci yang baru melahirkan. 

Induk yang melahirkan anak banyak dan semuanya 

hidup,sampai lepas sapih, maka induk patut dipertahankan 

hidup sebagai penghasil bibit untuk generasi yang akan datang 

(Sarwono,2002). Sifat keibuan yang jelek meskipun 

menghasilkan air susu tetapi tak mampu mengasuh anak-anak 

sehingga mengakibatkan kekurangan nutrisi hingga kematian 

anak,dapat diakibatkan karena umur induk yang belum matang 

untuk dikawinkan (Limbong, 2008). Hamster betina yang 

sedang mengasuh anak umumnya membutuhkan konsumsi 

pakan yang lebih banyak daripada biasanya.Buruknya kondisi 

gizi hamster betina yang mengasuh anaknya dapat 

mengakibatkan kelenjar susunya menjadi kering, sehingga 

susu yang dihasilkan tidak cukup untuk diberikan kepada 

anaknya. 

Fase menyusui dimulai dari adanya rangsangan melalui 

mulut anak yang dilahirkan hingga anak lepas sapih. Fase 

menyusui induk dihitung dari hari pertama melahirkan hingga 

hari ke 21. Anak hamster yang telah siap disapih, dilatih 

dengan pemberian pakan yang sama dengan induk, serta 

frekuensi pemberian air susu induk mulai berkurang. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan data kematian induk 

betina hamster tepat pada hari ke 14, 18 dan 21, dimana anak 

siap untuk dilakukan lepas sapih.Kematian induk hamster 

berawal pada matinya organ-organ vital seperti jantung, paru-

paru dan otak.Jantung berhenti memompa darah untuk 

dialirkan ke otak, sehingga tiadanya suplai oksigen pada otak. 
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Otak bagian Hipofisa Posterior tidak memiliki respon kerja 

terhadap ransangan di daerah sekitar puting, sehingga tak 

mampu memproduksi hormon oksitosin untuk menghasilkan 

air susu.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Lama pemberian cahaya selama 24 jam menurunkan 

sifat-sifat reproduksi khususnya litter sizesebesar 

3,6±0,89 ekor/induk. 

2. Lama pemberian cahaya selama 24 jam memberikan 

efek yang sama terhadap sifat-sifat reproduksi 

khususnya lama kebuntingan 19,4±0,55 hari/induk; dan 

mortalitas anak 24 jam 5±11,2 % dan induk fase 

menyusui 0±0%. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat 

disarankan perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh lama pencahayaan berbeda terhadap sifat reproduksi 

ternak hamster dengan dilakuan pemeliharaan hamster sendiri, 

memberikan materi dan metode pengamatan yang berbeda 

serta dengan memperpanjang waktu pengamatan pada variabel 

agar didapatkan data yang lebih beragam dan akurat. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Analisis Ragam Litter Size  

Perlakuan Ulangan Litter Size (ekor) 

 
1 6 

 
2 8 

PO 3 4 

 
4 5 

 
5 6 

 
1 7 

 
2 7 

P1 3 5 

 
4 5 

 
5 7 

 
1 6 

 
2 6 

P2 3 5 

 
4 7 

 
5 6 

 
1 7 

 
2 7 

P3 3 2 

 
4 5 

 
5 7 

 
1 3 

 
2 4 

P4 3 5 

 
4 3 

 
5 4 
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Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

6 

7 

6 

7 

3 

8 

7 

6 

7 

3 

4 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

7 

5 

3 

6 

7 

6 

7 

4 

29 

31 

30 

28 

18 

5,8 

6,2 

6,0 

5,6 

3,6 

1,48 

1,10 

0,70 

2,19 

0,89 

   

Total 

  

136   

 

FK =        
 
   

 
   

 
                              

JKTotal =      
  

   
 
                   –               

JK Perlakuan =        
 
   

 
   

  
      

                  =                30
2   28

2  18
2        –         

                  = 22,16 

JKGalat percobaan= JKTotal - JKPerlakuan =                 

 

 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F hitung Ftabel 0,05 Ftabel0,01 

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

Galat 20 38 1,9 

   Total 24 

     Kesimpulan : 

Fhitung(*)> Ftabel 0,05 

Lama pencahayaan yang berbeda memberikan pengaruh nyata 

terhadap nilai litter sizehamsterCampbell(P<0,05). 
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Uji jarak berganda Duncan 

SE = √(KTGalat ) / r = √(1,9) / 5 = 0,616 

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

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

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 

P3 

P0 

P2 

P1 

3,6 

5,6 

5,8 

6 

6,2 

a 

b 

b 

b 

b 

Kesimpulan : Perlakuan 3, Perlakuan 0, Perlakuan 2 dan 

perlakuan 1 tidak memberikan perbedaan terhadap litter size 

hamster, tetapi Perlakuan 4 memberikan perbedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

Lampiran 2. Analisis RagamLamaKebuntingan  
 

Kandang Perlakuan Ulangan Partus 

Lama 

Kebuntingan  

(hari) 

1 P0 

1 28-12-2015 20 

2 28-12-2015 20 

3 27-12-2015 19 

4 26-12-2015 18 

5 28-12-2015 20 

2 P1 

1 27-12-2015 19 

2 27-12-2015 19 

3 27-12-2015 19 

4 28-12-2015 20 

5 28-12-2015 20 

3 P2 

1 26-12-2015 18 

2 26-12-2015 18 

3 28-12-2015 20 

4 27-12-2015 19 

5 28-12-2015 20 

4 P3 

1 28-12-2015 20 

2 26-12-2015 18 

3 27-12-2015 19 

4 26-12-2015 18 

5 27-12-2015 19 

5 P4 

1 28-12-2015 20 

2 28-12-2015 20 

3 27-12-2015 19 
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4 28-12-2015 20 

5 26-12-2015 18 
 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

20 

19 

18 

20 

20 

20 

19 

18 

18 

20 

19 

19 

20 

19 

19 

18 

20 

19 

18 

20 

20 

20 

20 

19 

18 

97 

97 

95 

94 

97 

19,4 

19,4 

19 

18,8 

19,4 

0,89 

0,55 

1 

0,84 

0,89 

   

Total 

  

480   

 

FK =        
 
   

 
   

 
                             

JKTotal =      
  

   
 
                      –          

JK Perlakuan =        
 
   

 
   

  
      

                  =                95
2   94

2  97
2        –       

                  = 1,6 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =              

 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung Ftabel0,05 Ftabel0,01 

Perlakuan 4 1,6 0,4 0,555556 2.87 4.43 

Galat 20 14,4 0,72 

   Total 24 

      

Kesimpulan : 

Fhitung< Ftabel0.05 
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Maka perlakuan kontrol dan pemberian lama pencahayaan 

yang berbeda memberikan pengaruh tidak nyata(P>0,05) 

terhadap nilai lama kebuntinganpada induk hamsterCampbell. 

 

 

Lampiran 3. Analisis Ragam Mortalitas Anak 24 Jam 

 

Perlakuan Ulangan 
Litter Size saat lahir ±24 jam 

(ekor) 

Keterangan 

Mortalitas(%) 

    
 

1 6 0% 

 
2 8 0% 

PO 3 4 0% 

 
4 5 0% 

 
5 6 0% 

 
1 7 0% 

 
2 7 0% 

P1 3 5 0% 

 
4 5 0% 

 
5 7 0% 

 
1 6 0% 

 
2 6 0% 

P2 3 5 0% 

 
4 7 0% 

 
5 6 0% 

 
1 7 0% 

 
2 7 0% 

P3 3 2 0% 

 
4 5 0% 

 
5 7 0% 

 
1 3 0% 
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2 4 25% 

P4 3 5 0% 

 
4 3 0% 

 
5 4 0% 

 

 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

11,2 

   

Total 

  

25   

 

FK =        
 
   

 
   

 
                          

JKTotal =      
  

   
 
                   –         

JK Perlakuan =        
 
   

 
   

  
      

                 =              02   02  25
2        –     

                = 100 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan = 600 – 100 = 500 

 

Tabel Analisi Ragam 

Sk Db Jk KT F hitung Ftabel0.05 Ftabel0.01 

Perlakuan 4 100 25 1 2,87 4,43 

Galat 20 500 25 

   Total 24 
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Kesimpulan : 

Fhitung< Ftabel0.05 

Maka perlakuan kontrol dan pemberian lama pencahayaan 

yang berbeda memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap nilai mortalitas anak hamsterpada waktu 24 jam 

perkelahiran. 

 

 

 

Lampiran 4.  Analisis Ragam Mortalitas Induk Fase 

Menyusui  

 

Perlakuan Ulangan 
Induk Betina  

(ekor) 

Keterangan  

Mortalitas(%) 

    
 

1 1 0% 

 
2 1 100% 

PO 3 1 0% 

 
4 1 0% 

 
5 1 0% 

 
1 1 0% 

 
2 1 0% 

P1 3 1 0% 

 
4 1 0% 

 
5 1 100% 

 
1 1 100% 

 
2 1 0% 

P2 3 1 0% 

 
4 1 0% 

 
5 1 0% 

 
1 1 0% 
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2 1 0% 

P3 3 1 0% 

 
4 1 0% 

 
5 1 0% 

 
1 1 0% 

 
2 1 0% 

P4 3 1 0% 

 
4 1 0% 

 
5 1 0% 

 

 

Perlakua

n 

Ulangan Tota

l 

Rata

-rata 
SD 

1 2 3 4 5 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

0 

0 

100 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

0 

0 

20 

20 

20 

0 

0 

44,7 

44,7 

44,7 

0 

0 

   

Total 

  

300   

 

FK =        
 
   

 
   

 
                             

JKTotal =      
  

   
 
                    –             

JK Perlakuan =        
 
   

 
   

  
      

                  =                  100
2   02  02        –       

                  = 2400 

JKGalat percobaan = JKTotal - JKPerlakuan =                  

 

Tabel Analisi Ragam 

SK Db Jk KT F hitung Ftabel 0,05 Ftabel0,01 
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Perlakuan 4 2400 600 0,5 2,87 4,43 

Galat 20 24000 1200 

   Total 24           

 

Kesimpulan :  

Fhitung< Ftabel0.05 

Maka perlakuan kontrol dan pemberian lama pencahayaan 

yang berbeda memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap nilai mortalitas induk betina hamsterpada fase 

menyusui. 

 

 

Lampiran 5. Data Suhu dan Kelembaban 

 

Hari 

    Pagi (07-08 WIB) Sore (16-17 WIB) 

  
Suhu Kelembapan Suhu Kelembapan 

(°C) % (°C) % 

1 26 78 25 78 

2 25 79 24 70 

3 26 79 25 76 

4 27 85 26 74 

5 27 82 26 76 

6 27 79 26 74 

7 27 86 26 70 

8 27 81 26 73 

9 26 89 26 74 

10 26 76 26 71 

11 26 83 26 72 

12 25 86 24 70 
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13 25 77 24 71 

14 25 83 24 72 

15 28 85 27 73 

16 29 76 28 74 

17 28 85 27 73 

18 28 82 27 73 

19 27 75 26 72 

20 28 79 27 73 

21 27 75 26 72 

22 28 84 27 72 

23 25 76 24 71 

24 25 82 24 71 

25 26 76 25 73 

26 27 75 26 72 

Hari 

    Pagi (07-08 WIB) Sore (16-17 WIB) 

Suhu Kelembapan Suhu Kelembapan 

(°C) % (°C) % 

27 26 83 25 76 

28 28 76 27 74 

29 25 77 24 74 

30 29 79 28 74 

31 28 81 27 73 

32 25 78 27 73 

33 26 86 26 72 

34 27 76 27 73 

35 27 82 26 72 

36 28 78 27 72 

37 27 77 24 71 

38 25 76 24 71 

39 26 75 26 71 



72 

40 26 77 26 72 

41 25 75 24 70 

Jumlah 1089 3269 1056 2978 

Rata-

rata 

26,56 79,73 25,76 72,63 

SD 
±1,21 ±3,91 ±1,22 ±1,79 
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Lampiran 6.  Data Hasil Analisis Laboratorium 

Kandungan Pakan Hamster 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 
Litter size     Lama Kebuntingan Induk 

 

 
Mortalitas Induk Fase MenyusuiMortalitas Anak 24 Jam 

 

 

 

 

 


