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BERBAGAI MACAM JENIS IKAN
CUPANG
HALFMOON

Ikan cupang halfmoon dengan ciri – ciri memiliki ekor dan yang simetris menyerupai bentuk
bulan setengah. Ikan cupang halfmoon merupakan ikan cupang hasil perkawinan silang yang
dilakukan oleh breeder Amerika Serikat, yaitu Peter Goettner sekitar tahun 80-an.
Ikan cupang halfmoon di pelihara karena kecantikan ekor serta warna yang beragam akibat
kawin silang dari berbagai warna ikan tersebut. Kecantikan ikan cupang halfmoon tidak hanya
terlihat di bagian ekor dan siripnya saja, namun juga terdapat dihampir keseluruhan tubuh ikan.
Selain itu, gerakan ikan cupang halfmoon ini juga terlihat anggun.

CROWN TAIL / SERIT

Cupang serit bisa dibilang adalah ikan hiasa ai tawar asli Indonesia, karena yang membreeding
adalah orang indonesia ya'ni Ahmad Yusuf atau lebih akrab dengan panggilan Bang Yus, dari
daerah slipi, jakarta sedangkan yang mempopulerkan ke manca negara jenis ikan cupang hias
serit ini adalah Henry Yin (Henry Gunawan). Untuk ikan jenis serit ini di lahirkan oleh para
breeder Di sebut crown tail karena bila di balik menghadap ke atas ekor tersebut seperti mahkota
raja.

Jenis Ikan Cupang Serit
Ikan Cupang Serit Tunggal (Combtaill)

Biasa dinamakan jenis ikan serit tunggal dapat di tandai dengan memiliki ciri pada bagian bentuk
serit hanya satu atau tunggal. Keberadaannya pun sudah jarang di temukan untuk saat ini karena
sudah banyak yang lebih cantik dan populer.

Ikan Cupang Serit Dua atau Double Ray Crowntail

Kalau jenis Ikan cupang serit dua atau Double Ray Crowntail untuk sekarang ini sobat masih
bisa mendapatkannya dan masih juga banyak yang memelihara, karena merupakan jenis ikan
serit yang bagus dan cantik yang memiliki ciri bentuk seperti huruf V serta ada juga yang seperti
balok.

Ikan Cupang Serit Empat atau Double Double Ray (DDR)

Ikan Cupang Serit Empat atau Double Double Ray (DDR) ini dapat ditandai dengan memiliki
empat serit yang mana sering kali serit-serit ini akan pecah pada ujungnya yang menjadi
keistimewaan tersendiri. Karena jika serit tersebut sudh memudar , maka akan terlihat semakin
cantik. Namun selain itu, jika pecahannya tara dan teratur menjadi empat, maka ikan cupang serit
ini disebut serit empat atau DDR (double double ray).
Ikan serit empat mempunyai susunan tulang tulang primary dan pecahan ray secondary, serta
pecahan ray tertiary pada ekornya. Lain halnya jika pecahannya ngacak menjadi tiga atau empat,
maka ikan serit ini disebut Random Ray alias Dji Sam soem.
Ikan Cupang Serit Delapan atau Double Double Double Ray (DDDR)

Ikan cupang serit delapan merupakan jenis ikan cupang serit yang dapat di tandai dengan
mempunyai delapan serit yang mana kesemuanya bentuk seritnya rata. Serta mempunyai juga
susunan tulang tulang yang primary dan pecahan ray secondary, pecahan ray tertiary hingga
pecahan ray quartenary pada ekornya. Ynag menjadi ciri khas tersendiri serta membedakan
antara satu dengan yang lainnya

Ikan Cupang Serit Balon
Serit balon adalah jenis ikan cupang serit yang dapat di tandai dan memiliki ciri-ciri selaput pada
ekornya yang lebih antar spasi ray. Sehingga, jika sobat mau melihat ikan cupang serit jenis ini
jika sedang berenang akan terlihat menggelembung-gelembung menyerupai balon yang unik dan
lucu dalam air maupun di atas air.
Ikan Cupang King Crowntail

Ikan Cupang King Crowntail sebenarnya mirip dengan ikan cupang serit dua atau double ray.
Hal yang membedakan dari keduanya adalah ikan cupang serit King Crowntail memiliki serit
yang melengkung dan saling menyilang, sedangkan ikan cupang Crowntail seritnya tidak
menyilang.
Serta yang menjadi pembedakan dari kedua jenis ini yaitu ikan cupang serit King Crowntail
dapat ditandai dengan memiliki serit yang melengkung serta saling menyilang, sedangkan untuk
jenis serit dua atau double ray ( Crowntail ) dapat di tandai dengan memiliki serit tidak berbentuk
menyilang.
Ikan Cupang Cross Ray

Ikan cupang Cross Ray dapat di tandai dengan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu mempunyai
bentuk ray yang mana hampir mirip dengan tanda yang di miliki oleh Ikan Cupang King
Crowntail. Hal dasar yang membedakan antara keduanya adalah untuk Ikan Cupang Cross Ray
dapat di tandai memiliki serit yang bentuknya saling menyilang, akan tetapi tidak melengkung.
Sedangkan, untuk jenis ikan cupang King Crowntail dapat ditandai dengan memiliki serit yang
bentuknya saling menyilang dan melengkung. Sumber : http://www.infoikan.com/2016/09/jenisikan-cupang-serit-dan-cantinya.html
PLAKAT / PETARUNG

Istilah Plakat berasal dari thailand (petarung / laga) dengan julukan ini ikan ini biasa digunakan
sebagai ikan aduan. Sirip ikan cupang jenis ini tidak panjang seperti ikan jenis halfmoon dan

crowntail itu lah yang membedakan ketiga jenis ikan

CUPANG ALAM
Jenis ikan cupang alam ini merupakan jenis asli dari alam yang belum pernah dilakukan
penyilangan atau pun rekayasa genetik termasuk banyak sekali tergantung daerah tempat tinggal
masing-masing. Jenis ikan cupang ini banyak terdapat di rawa, sawah atau sungai. Ada juga jenis
ikan cupang langka yang memiliki harga sangat tinggi. Cupang-cupang yang kita kenal, asalnya
dari jenis ikan cupang alam ini. berikut jenis cupang alam :
Betta Splendens (Siamese Fighting Fish)

Betta Splendens ini habitat aslinya berasal dari Thailand dan bisa hidup hingga 3 tahun. Ukuran
jantan bisa mencapai sekitar 7-8 cm. Mereka dikenal akan berkelahi bahkan membunuh jantan
lain. Tetapi umumnya mereka tidak terlalu agresif terhadap ikan jenis lain jika disatukan dalam
satu akuarium. Ikan jenis ini selain menjadi cupang hias juga sering dijadikan cupang aduan.

Betta Bellica (Standard's Betta)

Betta Bellica ini aslinya berasal dari Malaysia dan dikenal dengan nama ikan betah. Dibanding
betta splendens ikan ini memiliki sirip yang lebih pendek dengan sirip ekor berbentuk hati. Di
alam liar ketika makan ikan cupang ini kadang melompat dari air untuk menangkap mangsanya.
Jantan memiliki ukuran badan lebih besar dan lebih berwarna dibandingkan betinanya. Ukuran
standar ikan ini 8-9 cm

Betta Coccina (Clorat's Betta)

Betta Coccina ini berasal dari Sumatra (Riau dan Jambi ) dan Johor Malaysia merupakan salah
satu ikan cupang jenis terkecil. Umumnya memiliki warna merah atau coklat dan kadang memiliki
titik dipunggungnya. Yang paling menarik dari ikan cupang jenis Betta Coccina ini adalah
matanya yang biru cerah. Jantan dan betina memiliki ukuran hampir sama.

Betta channoides (Snakehead betta)

Betta channoides adalah sejenis ikan cupang dalam grup Albimarginata; dalam perdagangan
dikenal sebagai Snakehead Betta. Ikan ini merupakan salah satu cupang alam yang cukup populer
karena warnanya yang menarik dan keberadaannya yang mudah didapat. Semaraknya cupang alam
dalam percaturan cupang dunia saat ini tidak urung mengangkat nama Betta channoides yang
habitat aslinya di Sungai Mahakam dekat Pampang Kalimantan Timur. Popularitasnya tidak kalah
dengan Betta macrostoma andalan negara Brunei Darussalam.
Nama belakang channoides berarti 'menyerupai Channa', yakni marga ikan gabus (Ingg.:
snakehead fish) yang bentuk kepalanya menyerupai kepala ular. Oleh sebab itu ada yang menyebut
ikan ini sebagai Snakehead Betta.
Betta imbellis (Slugger's Betta)

Betta imbellis adalah sejenis cupang yang terdapat Medan Indonesia dan Malaysia yang memiliki
bentuk tubuh silinder dan memiliki warna tubuh hijau tua atau biru cemelang ,kepalanya berbentuk
bulat panjang dan berwarna hitam legam. Sirip ingsang berwarna hitam transparan. Namun kerap

di jumpai sirip insang berwarna merah adapun sirip anal pendek dan berwarna merah dengan ujung
berwarna putih,sirip ekor dan perut berwarna merah dan tepi sirip berwarna hijau atau
biru.sementara sirip punggung berwarna hijau atau biru dihiasi dengan bercak warna hitam.
Cupang ini merupakan cupang yang asli dari perairan Indonesia. Merupakan cupang adu yang
sering dijadikan cupang aduan.
Betta Mahachaiensis

Betta Mahachaiensis ini berasal dari thailand. Cupang ini adalah cupang yang membangun
sarangnya dengan busa (bublle nest). Betta mahachaiensis berwarna hijau metalik. Ikan ini sering
termasuk ikan cupang yang sering diadu.

Betta Patoti

Betta Patoti ini berasal dari Kalimantan

Betta Picta (Painted Betta)

Betta Picta ini berasal dari pulau Jawa. Jenis cupang ini mudah untuk diternakan. Sayangnya jenis
cupang ini warnanya tidak semenarik saudara-saudaranya sehingga kurang diminati dipasaran.
Betina jenis cupang ini (betta picta) kadang suka berkelahi dengan jantannya sehingga sebaiknya
dipisahkan apabila ini terjadi.

Betta Smaragdina (Emerald Betta)

Betta Smaragdina ini berasal dari negara kamboja. Tubuh betta smaragdina berbentuk pipih dan
berwarna hijau kehitaman dengan kepala pendek berwarna kehitaman.Sirip insang berwarna hitam
transparan.
Adapun sirip analnya berukuran sedang dan berwarna hitam dengan bagian ujung berwarna putih
kehijauan, sirip perut dan sirip ekor berwarna hijau tua dengan totol-totol hitam. Sementara sirip
punggung berwarna hijau muda dihiasi bercak hitam. Ukuran panjang saat dewasa yaitu 6cm.
Di arena pertarungan jenis ini terkenal dengan gaya tahan yang tinggi alias tahan pukul dan
bermental kuat.
Itu tadi beberapa jenis ikan cupang / betta spesies yang ada di alam liar, namun keberadaanya kini
banyak di cari oleh para kolektor maupun para pecinta ikan cupang di seluruh dunia pasalnya ikan
cupang alam ini sudah langka dan jarang di temui di alam liar. Kalaupun ada sudah jarang.
Sumber : http://ikan-hoki.blogspot.co.id/2016/06/jenis-jenis-ikan-cupang-spesies-cupang.html
DOUBLE TAIL ( CAGAK )

Disebut double tail karena bagian ekor terbagi dua sirip seperti bercagak dua

GIANT ( RAKSASA)

Saat kecil hingga remaja sekilas ikan cupang jenis ini mirip sekali dengan ikan cupang plakat
hampir sulit untuk membedakanya. Tapi saat memasuki usia dewasa hingga tua barulah
pertumbuhan ikan ini sangat berbeda, untuk giant sendiri mempunyai tubuh hingga 12 CM. Jauh
lebih besar dari pada jenis ikan plakat maupun jenis lainya.
Untuk Ikan cupang giant ini berasal dari thailand. Penemunya yang pertamakali adalah Mr.
Athapon (Uncle Sala) dan anaknya Mr. Natee, peternak Thai pemilik Diamond Fish Farm yang
pertama kali mengembangbiakan cupang raksasa pada tahun 1999. Mereka mendapatkan seekor
cupang plakat yang memiliki panjang 4 inchi (10 cm) dikolam mereka dan memiliki ide untuk
mengembangkan cupang tersebut. Mereka mencari indukan betina yang besar dari sekitar 300 an
kolam mereka untuk pasangan si cupang plakat raksasa yang mereka miliki. Dengan tidak
pantang menyerah mereka mengawin silangkan cupang raksasa tersebut sehingga dicapai ukuran
dan bentuk yang dikehendaki. Pada tahun 2001 Uncle Sala mulai memasarkan cupang
raksasanya dan menamakannya Giant Betta. Setahun kemudian dikirimnya giant betta ini
mengikuti kontes cupang internasional IBC di Amerika Serikat. Ketika itu harga seekor giant
betta ditawarkan di Aquabid seharga US$ 1000 dan terjual.
BIG EAR / KUPING GAJAH

Sesuai namanya ikan jenis big ear ini memiliki ciri unik yakni sirip dayung yang lebar dan
mayoritas sirip dayungnya berwarna putih susu.

Pada perkembangannya banyak para breeder melakukan kawin silang antara jenis maupun warna
ikan cupang sehingga jenis ikan cupang yang ada saat ini menjadi beragam antara lain, BIG EAR
HALFMOON, PLAKAT GIANT, PLAKAT MARBEL/FANCY (MEREK DAGANG),
HALFMOON FANCY, BIG EAR DOUBLE TAIL PLAKAT KOI, HALFMOON KOI dan
masih banyak lagi. Tidak menutup kemungkinan ikan cupang ini akan terus berkembang dari
ukuran bisa jadi kemungkinan sebesar ikan arwana he 3x atau menjadi ikan cupang micro.. siapa
tau... dan warna ikan ini di kemudian hari dapat menjadi menyala dalam gelap menjadi ikan
cupang glow in the dark. atau mungkin ikan cupang ini memiliki nong nong seperti ikan louhan
gak kebayang deh wkkkk. dan lain-lain hasil percobaan teman-teman bleeder sekalian...ya......
siapa tau he3x
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TEKHNIK KAWIN SILANG IKAN CUPANG UNTUK MENDAPATKAN
KETURUNAN YANG UNGGUL
Lama gak ngeblog sibuk di dunia offline 😇... kembali lagi ni, Kali ini Pontianak Cupang
mencoba melakukan rumusan untuk kawin silang ikan c...



KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PASIR MALANG UNTUK SUBSTRAT
AKUARIUM
Para pemirsa Pontianak Cupang sedikit informasi tentang pasir malang yang didapat dari
beberapa artikel ayo langsung ke topik pembicaraan....



CARA PEMIJAHAN IKAN CUPANG YANG BAIK DAN BENAR SANGAT
MUDAH DI JAMIN 100% BERHASIL
UNTUK CARA PEMIJAHAN IKAN CUPANG YANG BAIK DAN BENAR
SILAHKAN IKUTI LANGKAH BERIKUT S IAPKAN WADAH BESAR Berdasarkan
pengalaman PONTIA...



PENGGUNAAN PASIR SILIKA SEBAGAI SUBSTRAT AKUARIUM
Merupakan hasil dari pelapukan bebatuan yang mengandung mineral utama seperti
kuarsa dan feldspar. Kegunaan Pasir silika adalah untuk meng...



CARA KULTUR MICROWORMS GAMPANG
Bagi sobat Pontianak Cupang yang sedang mencoba membudidayakan ikan hias terutama
ikan cupang, tentunya di butuhkan pakan untuk anakan ika...



CARA MUDAH MEMBUAT AQUASCAPE MINI UNTUK IKAN CUPANG TANPA
CO2, FILTER AIR, LAMPU DAN TENTUNYA MURAH MERIAH
Hai para cupang mania, Pernah Pontianak Cupang buka youtube tak sengaja ketemu
pembuatan aquascape.Tanpa pikir panjang Pontianak Cupang lan...



TIPS MEMOTRET IKAN CUPANG MENGGUNAKAN KAMERA PONSEL
Pontianak Cupang sekedar berbagi pengalaman dalam mengambil foto ikan cupang,
sebagian orang berfikir gampang mengambil gambar ikan cup...
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