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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to determine the effect lighting on feed consumption 
and the productivity of crossbred Normal Hamster Campbell with Campbell Panda until age of 
weaning. The material used were hamster Campbell Normal male 25 heads and Hamster 
Campbell Panda female 25 head with 4 months old with weighning 40-42 gram. The method that 
used in this research was tested Completely Randomized Design (CRD) which there are five 
treatments and five replications, each consisted of 2 head hamster to get twenty-five 
experimental units. Data from the research were tabulated using Microsoft Excel, then data was 
continued by using Analysis of Variance (ANOVA) and if the treatments was real or significant 
influenced, it would continued used Duncan Multiple Range Test. The results showed that the 
effect of light exposure towards the feed consumption has no effect. Meanwhile, the effect of 
light exposure between litter size and the rate of weight gain till age of weaning has gave effect 
(P<0.05). Litter size in treatment (1) with the average 6.20±1.10 (head/partus) gave best result, 
while the rate of weight till age of weaning  in treatment (4) with the average 5.58±1.08 (g/head) 
gave best result. It can be concluded that lighting towards gave best result of litter size and rate 
of weight gain till age of weaning. 
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PENDAHULUAN 
Hamster Campbell merupakan salah 

satu dari jenis hamster yang masuk dalam 
Hamster mini atau Drawf, sering juga 
dikenal dengan nama dwarf campbell's 
russian. Hamster Campbell mempunyai 
nama latin Cricetinae phodopus Sungorus 
campbelli atau (Phodopus campbelli). 
Hamster Campbell normalnya berwarna 
kuning gelap kecoklatan dengan garis hitam 
dibagian punggung dan memiliki bulu yang 
panjang di sekitar kaki, saat ini banyak 

variasi mantel bulu yang dimiliki oleh 
Hamster Campbell.  

Hamster Campbell umumnya 
memiliki sifat yang galak dan suka 
menggigit, namun dengan penanganan yang 
baik Hamster Campbell juga dapat menjadi 
hamster yang ramah dan jinak serta 
menyenangkan bila dipelihara. Panjang 
tubuh Hamster Campbell hanya 9 -11 cm 
dan biasa hidup berkoloni (Anonymous, 
2008). Spesifikasi Hamster Campbell adalah 
sebagai berikut umur normal 1-2 tahun, 



	  
	  

panjang kira-kira 10-15 cm (dewasa), lama 
kehamilan kurang lebih 20 hari, lincah 
karena ukuranya kecil, masa sapih 
(pemisahan anak dari induknya) 3-4 minggu, 
macam-macam Campbell (Albino, Panda, 
Black Bear, Aregente, Oval). (Marlet, 2010) 

Lavergne (2005) menyatakan bahwa 
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 sistem hormonal yang mengatur 
kerja hormonal pada organ-organ yang lain,  

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di 

peternakan rakyat milik Bapak Hariyanto 
Desa Klampok RT.01 RW.05 No.225 
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 
Penelitian berlangsung selama 1 bulan 2 
minggu mulai dari 9 November 2015 sampai 
18 Januari 2016. 

Materi dan Peralatan 
1. Materi 

a. Hamster Campbell Normal 
jantan sebanyak 25 ekor ukuran 
besar umur 4 bulan, dengan 
bobot badan antara 40-42 g. 

b. Hamster Campbell Panda betina 
sebanyak 25 ekor ukuran besar 
umur 4 bulan dengan bobot 
badan antara 40-42 g. 

c. Pakan berupa BR-1 (PT Japfa 
Comfeed), pollard (PT Japfa 
Comfeed) dan kecambah. 

d. Alas kandang hamster yang 
digunakan yaitu serutan kayu. 

e. Air minum menggunakan air dari 
PDAM. 

f. Pemberian penerangan pada 
kandang menggunakan lampu  5 
watt. 

2. Peralatan 
a. Kandang hamster terbuat dari 

baskom dan kayu dengan 
panjang 20cm, lebar 20 cm dan 
tinggi 23 cm sebanyak 24 petak, 
bagian atas dan samping kandang 
ditutup dengan rangkaian kawat 
sebagai pencegah hamster keluar 
dari kandang. 

b. Botol minum khusus hamster 
dengan sistem nipple sebanyak 
25 buah. 

c. Alat untuk mengangkat anak 
hamster menggunakan sendok 
makan. 

d. Timbangan digital atau analitik 
untuk menimbang pakan dan 
anak hamster. 

e. Alat pengukur suhu dan 
kelembaban 
(Thermohygrometer). 

f. Lampu 5 watt berwarna kuning, 
merek Chiyoda. 

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: 

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. 
U1-U5 : Ulangan percobaan.   

 
Tabel 1. Denah Percobaan Pengacakan 

Variabel Penelitian  
 Variable pengamatan yang akan 
diamati pada penelitian ini adalah: 
1. Konsumsi Pakan 

Pengamatan konsumsi pakan hamster 
dihitung 1 hari sekali dengan 
mengurangkan jumlah pakan yang 
diberikan dalam kandang selama 1 hari 
dengan sisa pakan dalam kandang tersebut. 
(Pareira,dkk.,2007). 
  
  
Keterangan : FC : Konsumsi pakan           
F1  : Pakan pemberian           
F2  : Pakan sisa.  

2. Jumlah anak sekelahiran (Litter Size) 
Jumlah anak sekelahiran dihitung 

sesaat setelah induk hamster selesai 
melahirkan 24 jam pertama hingga masa 
sapih 
3. Laju  pertambahan bobot badan anak       
   hamster sampai lepas sapih     
 Pengamatan pertumbuhan anak 
dilihat dari perhitungan PBB rata-rata dari 
jumlah keseluruhan anak yang dilakukan 
pada akhir minggu tepat pada fase anak 
hamster sampai lepas sapih (umur 21 hari). 

Analisis Data 
Data yang diperoleh akan dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) 
desain Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Jika perlakuan memberikan pengaruh nyata 
atau signifikan maka di uji kembali 
menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 
Hasil penelitian rata-rata suhu dan 

kelembaban diluar kandang dapat dilihat 
pada Tabel 2 di bawah ini: 
Tabel 2. Nilai rataan suhu dan kelembaban 

diluar kandang. 

Waktu 

Rata-rata suhu dan 
kelembaban 

Suhu (°C) 
Kelembaban 
(%) 

Pagi (07-08 WIB) 26,56±1,21 79,73±3,91 
Sore (16-17 WIB) 25,76±1,22 72,63±1,79 
 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa 
rataan suhu pada pagi hari di lokasi 
penelitian adalah 26,56±1,21°C dan sore 
hari 25,76±1,22°C, sedangkan kelembaban 
pada pagi hari adalah 79,73±3,91% dan sore 
hari 72,63±1,79%. Hamster sangat 
menyukai lingkungan yang bersih dan 
kering, sehingga pemilik hamster sebaiknya 
selalu menjaga kebersihan dan kekeringan 
tempat pemeliharaan, termasuk kebersihan 
pakan, minum, dan alas kandang. 
(Anonymous, 2010). 
 Pakan yang diberikan pada penelitian 
ini berupa pollard, BR-1 dan kecambah, 
pemberian pakan dilakukan selama 2 kali 
dalam sehari.  
Konsumsi Pakan 

Hasil perhitungan menggunakan 
analisis ragam anova, rancangan acak 
lengkap diperoleh bahwa lama pencahayaan 
menggunakan lampu 5 watt berwarna 
kuning tidak berpengaruh nyata terhadap 

Perlakuan Ulangan 
P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 
P1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 P1U1 
P2 P2U3 P2U4 P2U5 P2U1 P2U2 
P3 P3U4 P3U5 P3U1 P3U2 P3U3 
P4 P4U5 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

FC = F1-F2 (g) 



	  
	  

konsumsi pakan. Rataan hasil konsumsi 
pakan hamster Campbell dapat dilihat pada 
Tabel 3 di bawah ini: 
Tabel 3. Nilai rataan konsumsi pakan 

hamster Campbell (g/ekor/hari)  

Perlakuan 
Rata-rata konsumsi pakan  

(g/ekor/hari) 
P0 
P1 
P2 
P3 
P4 

2,84±0,102 
2,82±0,065 
2,83±0,064 
2,81±0,090 
2,86±0,078 

 

 Berdasarkan hasil penelitian 
konsumsi pakan induk hamster dengan lama 
pencahayaan 5 watt diperoleh rataan pada 
(P0) 2,84±0,102; (P1) 2,82±0,065; (P2) 
2,83±0,064; (P3) 2,81±0,090dan (P4) 
2,86±0,078 tidak memberikan pengaruh 
nyata. Untuk lebih memperjelas dapat dilihat 
di Lampiran 5.  
                 Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada perlakuan 4 
dengan lama pencahayaan 24 jam tidak jauh 
berbeda tetapi ada kencenderungan tertinggi 
dengan nila (P4) 2,86±0,078 g/ekor/hari 
sedangkan hasil terendah diperoleh pada 
perlakuan 3 dengan lama pencahayaan 
2,81±0,090 g/ekor/hari. Pada perlakuan 4 
diperoleh rataan tertinggi dengan lama 
pencahayaan 24 jam, hal ini sesuai dengan 
pendapat Surya (2007), Cahaya penerangan 
pada malam hari dapat membantu untuk 
melihat tempat pakan dan minum sehingga 
dapat makan secara optimal. Secara umum 
unggas mempunyai kepekaan terhadap 
berbagai jenis warna cahaya. 

 
Jumlah Anak Sekelahiran (Litter Size) 
dengan Lama Pencahayaan yang Berbeda 

Hasil perhitungan menggunakan 
analisis ragam anova dengan rancangan acak 
lengkap diperoleh bahwa jumlah anak 
sekelahiran memberikan pengaruh nyata 

terhadap anak hamster Campbell dan 
perhitungan dilanjutkan dengan uji jarak 
berganda duncan untuk memberikan 
pengaruh nyata atau signifikan, hasil 
diperoleh bahwa pada P3, P0, P2 dan P1 
memberikan perbedaan terhadap jumlah 
anak sekelahiran dengan lama pencahayaan 
5 watt berwarna kuning. Adapun nilai rataan 
jumlah anak sekelahiran dapat dilihat pada 
Tabel     4 di bawah ini: 
Tabel 4. Nilai rataan jumlah anak 

sekelahiran pada anak hamster 
Campbell 

Perlakuan 
Rata-rata jumlah anak sekelahiran  

(ekor) 
P0 5,8±1,48b 
P1 6,2±1,10b 
P2 6,0±0,71b 
P3 5,6±2,19 b 
P4 3,6±0,89 a 

 Hasil penelitian yang ditampilkan 
pada Tabel 4 bahwa rataan jumlah anak 
sekelahiran anak hamster Campbell 
menggunakan lama pencahayaaan 5 watt 
berwarna kuning memberikan hasil tidak 
berbeda nyata terhadap P4 dengan rataan 
3,60±0,89 (ekor), sedangkan P0 dengan 
rataan 5,80±1,48 (ekor), P1 dengan rataan 
6,20±1,10 (ekor), P2 dengan rataan 
6,00±0.71 (ekor) dan P3 5,60±2,19 (ekor) 
memberikan perbedaan yang nyata.  
 Menurut Kadarwati (2006), 
menyebutkan bahwa besarnya anak 
perkelahiran dipengaruhi oleh bangsa 
ternak, umur, induk, musim kelahiran, 
makanan, silang dalam kondisi lingkungan. 
Faktor-faktor lingkungan sangat 
mempengaruhi jumlah anak kelahiran 
antara lain kualitas dan kuantitas pakan 
yang diberikan pada induk, musim kawin, 
jumlah sel telur yang dihasilkan serta 
tingkat kematian embrio yang sangat 
dipengaruhi terhadap jumlah anak per 
kelahiran.  



	  
	  

 Pribadi (2011), menjelaskan bahwa 
jumlah anak per kelahiran dapat 
dipengaruhi oleh induk misalnya umur 
induk, kesehatan induk, dan kondisi selama 
kebuntingan.  
 Tripurantoko (2011) menyatakan 
bahwa kelahiran pada hamster campbell 
pada umumnya berjumlah 4-10 ekor. Pada 
perlakuan 4 didapatkan rataan yang rendah 
yaitu 3,6±0,89.  
  
Laju Pertambahan Bobot Badan Anak 
Hamster Sampai Lepas Sapih 

Hasil analisis ragam anova, 
rancangan acak lengkap menunjukkan 
bahwa dengan lama pencahayaan 
memberikan pengaruh terhadap laju 
pertambahan bobot badan anak hamster 
sampai lepas sapih. Rataan laju pertambahan 
bobot badan anak hamster sampai umur 
lepas sapih dapat dilihat pada Tabel 5 
dibawah ini:  
Tabel 5. Nilai rataan pertambahan bobot 

badan anak hamster sampai lepas 
sapih 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lama pencahayaan dengan lampu 5 watt 
memberikan pengaruh sangat nyata 
terhadap anak hamster Campbell fase 
lepas sapih dan dilanjutkan dengan uji 
jarak berganda duncan. Perlakuan 4 
dengan lama pencahayaan selama 24 jam 
memberikan hasil paling tinggi dengan 
rataan 5,58±1,086 g, untuk hasil paling 
rendah diperoleh pada perlakuan 3 

dengan lama pencahayaan selama 18 jam 
dengan rataan 0,78±0,58 g. Setelah diuji 
lanjut dengan uji jarak berganda duncan 
diperoleh hasil bahwa Perlakuan 4 
memberikan pertumbuhan paling tinggi 
tetapi hasilnya tidak terlalu jauh dengan 
perlakuan 0 yang tanpa menggunakan 
pencahayaan. Hal ini dikarenakan litter 
size pada P4 kecil sehingga menyebabkan 
pertambahan bobot badan yang tinggi.  
 
 
 Menurut pendapat Winatasasmita 
(2006), ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan antara lain, 
hormon, nutrisi, spesies, jenis kelamin 
dan umur. Rugh (1968), juga menyatakan 
bahwa faktor litter size (jumlah anak 
sekelahiran), jenis mencit, usia, kesehatan 
dan vitalitas induk mempengaruhi 
pertumbuhan mencit. 
  Selain itu, faktor lingkungan, 
kamampuan induk untuk mengasuh anak 
(menyusui anak) dan nutrisi induk juga 
mempengaruhi bobot lahir anak. Pada 
umur 13-14 hari mencit selain minum 
susu induk mulai dengan memakan padat 
(pellet) dan mulai belajar minum dari 
botol. Pada umur 16 hari sudah dapat 
disapih , tetapi penyapihan sebaiknya 
dilakukan umur 21 hari. Berat sapih 
umumnya sekitar 10-20 gram 
(Zhar,2010). 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa lama pencahayaan tidak 
menurunkan/ meningkatkan konsumsi pakan 
dan laju pertambahan bobot badan anak 
hamster. Lama pencahayaan yang terlalu 
lama dapat menurunkan litter size. 
 
Saran 

Perlakuan 
Rataan Pertambahan Bobot Badan 

(g/ekor) 
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 

P0 0,99±0,32 2,06±0,77 3,23±1,03 
P1 1,01±0,22 2,07±0,39 3,11±0,61 
P2 0,97±0,12 2,01±0,33 3,17±0,49 
P3 0,78±0,58 2,05±1,08 3,08±1,65 
P4 1,58±0,41 3,61±0,76 5,58±1,09 



	  
	  

 Disarankan perlu diadakan penelitian 
lebih lanjut mengenai persilangan induk 
hamster jenis lain dengan warna lampu yang 
berbeda dengan watt yang berbeda dan 
dengan variabel yang berbeda. 
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