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ABSTRAK
Balashark (Ba/antiocheilus melanopterus, Bleeker) adalah salah satu ikan hias air tawar yang sudah
dipasarkan secara luas dan sebagai komoditas ekspor. Tulisan ini membahas pengenalan dan
penangkaran ikan balashark asal Sumatera, pematangan gonad, pemijahan dan perkembangan embrio
serta ontogeni larvanya. lkan balashark dari Sumatera tersebut dapat diproduksi secara massal sebagai
ikan hias baru terutama sebagai komoditas ekspor.
Kata kunci: penangkaran, pembenihan, ikan balashark
PENDAHULUAN
lkan balashark (Balantiocheilus melanopterus, Bleeker) memiliki nama daerah Sumatra
'Ridi Angus' atau 'Satang Baro', sebagai ikan hias termasuk dalam kelompok Cyprinid yang
bentuknya hampir seperti ikan tawes dengan ujung-ujung sirip berwarna hitam dan panjangnya
dapat mencapai 35 em (Baley dan Stanford, 1999). Penyebarannya meliputi Asia Tenggara,
diantaranya terdapat di Sumatra, Kalimantan, Malaya, Thailand, Kamboja dan Laos (Kottelat et
a/, 1993). lkan ini dapat dipelihara di akuarium yang volumenya relatif besar dan dapat
dipelihara bersama-sama dengan ikan hias lainnya (Paysan, 1984). Menurut Wargasasmita
(2002) ada 14 jenis ikan air tawar dari Sumatera yang terancam punah diantaranya ikan
balashark. lkan tersebut diketahui sebagai ikan yang diperdagangkan baik di dalam negeri dan di
ekspor. Perdagangan ikan hias diangap sebagai ancaman terhadap kelestarian populasi ikan
asli akibat penangkapan langsung dari alam. Namun ancaman yang lebih nyata yaitu
penengkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun dan pengaruh penggundulan
hutan di sepanjang sungai. Menurut Zairin et al. (1997) ikan balashark dapat dipelihara secara
terkontroldengan berbagai mi:mipulasi lingkungan namun ikan ini mudah stres atau mati.
·
Permintaan ikan hias balashark dari tahun ke tahun diketahui meningkat terutama benih
hasil tangkapan dari alam. Pembudidaya ikan hias sudah ada yang mampu membenihkan
balashark dari populasi asal Thailand; sedangkan balashark asli Indonesia masih dalam tahap
penelitian atau masih ditangkarkan dalam skala laboratorium. Selama tiga tahun terakhir telah
dilakukan riset yang bertujuan untuk menangkarkan balashark populasi asli Indonesia meliputi
ekobiologi ikan balashark baik di Sumatra maupun Kalimantan, karakterisasi balashark yang
berasal dari berbagai daerah, kebiasaan makan di alam, transportasi dan adaptasi serta
domestikasi di lingkungan budidaya. Upaya pematangan gonad melalui rekayasa ling~ungan dan
pakan serta kebutuhan nutrisinya juga telah dilakukan. Pengaruh harmon dalam pematangan
gonad maupun dalam pemijahan
telah diteliti pula. Hasil pemijahan berupa larva dicoba
dipelihara dalam sistim resirkulasi.
Tulisan ini disajikan merupakan tinjauan (review) hasil riset penangkaran dan
pembenihan ikan balashark dan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam
pengembangbiakan ikan hias balashark sebagai ikan yang potensial asli Indonesia.
PENGENALAN IKAN BALASHARK
lkan balashark dapaf ditemukan di Sumatra Selatan yaitu di Sungai Batanghari Leko,
Kabupaten Musi Banyuasin dan di Bringin Teluk, Sungai Rawas serta di Bringin Jungut, anak
Sungai Musi, Kabupaten Musl Rawas (Sudarto et al., 2004). Selain itu ikan balashark ditemukan
di daerah Kapuas Hulu yang tepi sungainya ditumbuhi tanaman/semak dan juga ditemukan di
Danau Mayang, Kalimantan Barat (Kadarini et a/., 2004). Pada tahun 2005 telah dilakukan uji
morfometri antara balashark asal Sumatera dan Thailand, meliputi 19 karakter seperti Gambar
1. Hasil analisis hubungan antara tinggi badan dan Iebar antar lubang hidung menunjukkan
bahwa ikan balashark popula~i asal Sumatera berbeda bentuk dengan balashark populasi asal
Thailand (Gambar 2) (Sudarto ef. at., 2005).
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Asal Thailand

Asal Sumatera

Gambar 1. Skema morfometrik

Gambar 2. lkan Balashark

PENANGKARAN IKAN BALASHARK
Pengangkutan atau transportasi induk ikan balashark dari habitat asli seperti dari
Sumatra Selatan ke Jawa Barat baik melalui transportasi darat maupun udara dengan
menggunakan kantong plastik selalu te~adi kematian total ikan. Hanya transportasi benih hingga
ukuran 5 em dapat bertahan hidup dan dapat diadaptasikan dalam lingkungan budidaya.
Adaptasi dilingkungan budidaya dicoba menggunakan beberapa jenis wadah yaitu akuarium,
bak beton dan hapa yang ditaruh di kolam. Pakan awal diberikan pakan hidup seperti cacing
sutera dan larva chironomus. Setelah beradaptasi atau ditandai dengan respon terhadap pakan
hidup yang diberikan serta tidak terjadi kematian selanjutnya diberikan sedikit demi sedikit pellet.
Percobaan selanjutnya ikan balashark dibesarkan dalam wadah yang sama tetapi relatif lebih
besar dan diberi pakan pelet serta pakan hid up.
Hasil uji coba pembesaran ikan balashark dengan berbagai wadah tersebut di atas
menunjukkan kolam tanah lebih ensien untuk pemeliharaan ikan yang dapat dilanjutkan dengan
pematangan gonadnya. Perkembangan ikan balashark yang dipelihara dalam tiga wadah
berbeda seperti Tabel 1.
Tabel 1. Mortalitas dan pertambahan bobot ikan balashark yang dipelihara dalam
berbagai wadah yang dipelihara selama empat bulan
Parameter
Mortalitas (%)
Pertambahan bobot (g)

Akuarium

Bak Beton

Kolam Tanah

11,11
14,-13

66,10

7,50
19,95

19,48

-Bobot awal10 g dan telah mengalami adaptasi selama 1,5 bulan

PEMATANGAN GONAD INDUK BALASHARK
Pematangan gonad balashark dalam berbagai wadah menunjukkan bahwa gonad ikan
kurang berkembang dengan pemeliharaan dalam akuarium; sedangkan pemeliharaan dalam bak
beton dan kolam tanah menunjukkan perkembangan gonad yang baik serta dapat dipijahkan dan
menghasilkan larva. Tingkat kematangan gonad dilihat secara morfologi menurut Mughnier et a/.
(2000), sebagai berikut:
Tingkat 0
belum ada perkembangan bagian perut
Tingkat I : terjadi pe!llbesaran perut di daerah belakang
Tingkat II : pembesaran perut meluas ke bagian depan
Tingkat Ill : bagian depan hingga belakang perut mebesar dan lunak
Sebagai penentuan pemijahan atau pengurutan untuk proses ovulasi ditetapkan bila diameter
telur sudah merata mencapai 1,00 mm telur atau lebih.
lnduk balashark diberikan pakan yaitu kombinasi pelet dengan pakan hidup seperti
cacing tanah dan maggot (larva black soldier/Hermetia il/ucens). Pematangan induk ikan
dipengaruhi oleh kandungan asam amino yaitu Asam Glutamat, Alanina dan Leusina
(Lochmann, 2004). Sedangkan ikan air tawar memerlukan asam lemak n-6 (Linoleat) dan n-3
(Linolenat) (Takeuchi, 1996). Menurut Mokoginta et a/ (1989) asam Linoleat dan Linolenat
menyebabkan nafsu makan ikan meningkat. Berdasar hasil riset kombinasi pakan untuk
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pematangan gonad yaitu 90 % pellet dan 10 % pakan hid up. Menu rut Priyadi et a/. (2005)
respon pematangan gonad ikan balasark terhadap kombinasi pellet 90 % dan larva chironomus
10 % lebih baik dibanding pakan pellet 100 %. Pelet yang diberikan sebaiknya yang dapat
direspon induk balashark dan mengadung protein minimal 35 %. Analisis proksimat, kandungan
asam amino dan asam lemak pellet serta pakan hidup seperti Tabel2.
Pematangan gonad induk balashark hingga Tingkat Ill dipengaruhi oleh lingkungan yaitu
curah hujan yang menyebabkan kisaran suhu air relatif rendah. Menurut Kusdiarti (2005) induk
balashark baru dapat dipijahkan setelah musim hujan dengan kisaran suhu air di siang hari
27,0-28,5 °C.
Tabel 2. Analisis proksimat, asam amino dan asam lemak pellet dan pakan hidup

PEMIJAHAN INDUK BALASHARK DAN PERAWATAN LARVANYA

Pad a tahun 2005 dan 2006 dilakukan pemeliharaan induk balashark asal Sumatera yang
dilakukan di bak beton ukuran 2 ~ 2 m2 dengan kedalaman yang berbeda yaitu 1,0 m.
Pemberikan berupa pellet dengan kandungan protein 35 % dan pakan alami seperti larva magot
dan cacing tanah.
lnduk matang gonad dilakukan pengambilan telur dengan kanula dan diletakkan dalam
cawan petri yang diberi larutan NaCI, 0,9 % serta diamati di bawah mikroskup yang dilengkapi
dengan mikrometer untuk mengukur diameter telur. lnduk balashark matang gonad sempurna
terjadi di bak dengan ketinggian air 1.00 em serta dapat dipijahkan secara kawin buatan dengan
suntikan harmon. Hasil pemijahan induk balashark pada tahun 2006 seperti Tabel 4.
Pengamatan kematangan gonad induk balashark betina dengan menggunakan
kombinasi pellet dan pakan alami yang dipelihara selama enam bulan seperti Tabel 3.
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Tabel 3. Pengamatan kematangan gonad induk balashark betina dengan menggunakan
kombinasi pellet dan pakan alami yang dipelihara selama enam bulan
Jenis ~akan
Pelet (100 %)
Pelet (90 %) dan
Magot (10 %)
Pelet (90 %) dan
Cacing tanah ( 10%)
TKG

Bobot lnduk {g!

TKG

Diameter Telur {mm~

236
226
228
328
230
230
186
250
215

Keterangan
telur kosong
telur kosong
telur kosong

0,71
1,05
telur kosong

0,92
0,88
telur kosong

= Tingkat Kematangan Gonad

Tabel 4. Hasil pemijahan induk balashark dalam bak beton

Pel•l

(~..~~.%)

;~~o"'.J.,

~rt.~.trrQ%,

Suntikan pertama 0,15 ml ovaprim dan 50 ml HCG per kg induk atau 0,33 dosis. Suntikan
ke dua 0,35 ml ovaprim dan 250 ml HCG atau 0,66 dosis. lnkubasi telur dilakukan dalam wadah
piramid terbalik dengan volume sekitar 8 L yang selalu dialiri air dari bawah dan melimpas
melalui lubang permukaan atas. Kepadatan telur berkisar 9.000-12.000.
Perkembangan embrio ikan balashark seperti (Gambar 3), telur akan menetas dalam
waktu 13-16 jam. Larva yang dihasilkan mulai makan setelah em pat· hari. Wadah pemeliharaan
larva sebaiknya dalam akuarium yang tembus pandang untuk dapat dilihat dari luar, ·dengan
ketinggian 15-12 em. Media air dalam akuarium sebaiknya diputar dengan system resirkulasi.
Pei'kembangan lar\ta seperti Gambar 4. Pakan awal yang eoeok bagi larva balashark yaitu
nauplii Artemia (100-200 1-Jm) .. yang diberikan selama 10 hari selanjutnya diberi Moina sp (0,81,6 mm) atau Daphnia sp (3,0-4,0 mm) selama 20 hari. Satu bulan kemudian sudah berubah
menjadi benih dengan ukuran 2,5-3,0 em dapat diberikan cacing sutera. Perkembangan embrio
(Gambar 3) dapat dijelaskan seeara rinci dalam Tabel 5.

Gambar 3. Perkembangan telur hingga menjadi larva ikan Balashark
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Tabel 5. Perkembangan embrio telur ikan balashark hasil pembuahan buatan hingga menetas

No.

11ngbt
l'or~embarigan

tmur

W•ktu
(jamlmenlt)

Keter11mgan

t~hl

P'embetahan ser lht.f tel.ur
2.

3
4
5

6

im~,2'~~~

ttlt.fkat ~ $tt
ttn9f<at s.sel

~lnfl~~t 16Jel
tin~~~ bitn~ sel

OQ;51
(i_1,04

pembefanan pertam;a

pembelahan Re.du.a

01.29

pemb.elahan ke.tlga

0(33

pemberah~n ke·~

0'1A5

pembehlhM kMitna

P':O:mtif:ntukan caf011 ~mbdtt

7

a
9

10

H

l'®Nf~

. .

terilhat ba;,y~k $$1··· set kedt

I:Jia$tU!a

se~•sal ~~~ m~og~upi ~n1i telur

ga6tnJJa·perta:ngahan

ul-e;e11"11emJlMJ'I'ff,2 lr¥U~I1:1r
iieii-sei menuhtpt2lMmHeltit
terlihtWcaton1S@rll)

~~~ ~W~I

Qi:t;&f~ll ~1<hlr

.p..~-~tl~n .~mbrio

1'2
13

neqt~

em~ririawal

14
15

embfl:o tao]ut
ern!)do; akfik.

16

tan~

a

11.4Q
1it~5

15;1:t

rto2

18'·.24

cafgn.ei#Jrio t&tiihal sorru•

&l:nbtiO b~tberi:ili'~ ·~· C

.baiPI'I ·~Ia •terberiWI(

·embrio,betgerak··.~t!f

l)nltlrlo !<efua,r ·.1...W~Mta$

Balashark merupakan spesies ikan hias bernilai tinggi yang penangkapannya telah
melampaui titik yang membahayakan di banyak daerah penyebarannya, terutama di perairan
Indonesia. Pengembangbiakannya dalam budidaya telah mengurangi ancaman terhadap
populasi balashark di alam. Meskipun demikian, pengetahuan akan biologi dari spesies ini masih
langka, khususnya yang berkenaan dengan ontogeni, padahal informasi ini sangat penting untuk
di identifikasi larva dan benih ikan di alam, juga untuk perbaikan budidayanya.
Telur balashark rata-rata berdiameter 1,2-1,3 mm dan menetas setelah 13 jam pada
suhu 26-28°C, memberikan kelahiran hingga em brio 4,5 mm, dengan kuning telur rata-rata 1,1
3
mm • Akhir periode perkembangan awal makan di hari ke- 4 dimana larva mencapai panjang
total 6,3 mm. Mulut terbuka pada hari ke-2 (5,8 mm TL). Saat makan pertama, hari ke-4 atau
ke-5 (6,3 mm TL), mulut sudah terbuka Iebar, masing-masing dengan rata-rata 0,5 mm dan 0,27
mm, cara demikian memungkinkan dapat menelan mangsa yang lebih besar seperti · nauplii
Artemia, merangsang pertumbuhan yang relatif cepat yaitu 0,8 mm per hari. Pertumbuhan
allometrik yang positif dari mulut berlangsung hingga hari ke-8, ketika Iebar mulut dan
bukaannya mencapai dimensi terbesar yang berhubungan dengan ukuran ikan (masing-masing
10,2 dan 6,3% TL). Seperti cyprinid lainnya, balashark memiliki perut yang tidak jelas, sehingga
ontogeni dari usus tidak dapat ditemukan dari kriteria morfologi, berlawanan dengan banyak
takson ikan lainnya. Gelembung renang mulai terbentuk di awal hari ke-2 dan terisi pada hari
ke-3 (5,9 mm TL), tetapi pemisahan antara ruang depan dan belakang tidak berlangsung
sebelum balashark mencapai panjang total9,5 mm (hari ke-9 atau ke-10).
Urutan perkenibangan siripnya adalah khas cyprinid, dan mengikuti pola ekor ke kepala,
kecuali untuk sirip-sirip dada, sudah terbentuk pada saat umur ikan 1 hari (5,3 mm TL). Sirip ekor
pertama muncul pada hari ke-6 (6,6 mm TL), sebelum lenturnya notochord pada hari ke-8 (8,0
mm TL), sedangkan cuping atas dan bawah dari sirip ekor tidak terbentuk sebelum hari ke-1 0
(9,9 mm TL). Sirip perut dan bagian sirip mulai memanjang pada hari ke-10 (9,9 mm TL), sedikit
sebelum sirip dubur (hari ke-10 atau ke-11), sirip-sirip punggung dan bagian-bagian sirip dari
sirip-sirip dada pada hari ke-11 (11 mm TL). Berdasarkan kepada penyatuan dari lipatan sirip
perut dan ekor, dan pada kepanjangan sirip yang berhubungan dengan ukuran ikan, transisi
antara tingkat larva dan benih terjadi pada panjang total 17 mm (panjang standar yang sesuai
13,7 mm). Pada tingkat ini, tutup sisik belum berkembang, tetapi be nih ikan sudah
memperlihatkan pola pigmentasi yang khas dari yang dewasa pada sirip-sirip perut, dubur,
punggung dan ekor, sementara pigmentasi pada sirip-sirip punggung masih pada tahap sangat
awal.
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Gambar 4. Perkembangan larva hingga menjadi benih ikan Balashark

PENUTUP

lkan hias balashark asal Sumatera perlu dikembangbiakkan sebagai ikan hias potensial
asli Indonesia untuk tujuan ekspor dan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati di
·
perairan umum.
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