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1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kendal merupakan salah satu kota yang dijadikan sampel dalam survei tingkat 

konsumsi ikan karena topografi dari Kabupaten Kendal dibagi dalam 3 jenis antara lain; 

bagian pegunungan yang terletak di bagian selatan, perbukitan dan dataran rendah yang 

berada pada sebelah utara (BPS, 2016). Kendal terbagi dalam 20 kecamatan antara lain 

Platungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, 

Kaliwungu Selatan, Brangson, Pegandon, Ngampel, Gemuh, Ringinarum, Rowosari, 

Kangkung, Cepiring, Patebon dan Kota Kendal.  

 

Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Kendal sebanyak 949.732 jiwa yang 

terdiri dari 481.443  (50,69  persen)  laki-laki  dan 468.289  (49,31  persen)  perempuan. 

Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kendal sangat cocok digunakan sebagai sampel 

untuk mewakili tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah. Ber dasarkan Survei Sosial 

Ekonomi Nasionak, Biro Pusat Statistik pada tahun 2017 (SUSENAS, 2017), tingkat 

konsumsi ikan di Kabupaten Kendal hanya sebesar 17,96 kg/kapita/tahun. Angka 

tersebut sedikit lebih tinggi dari rata-rata konsumsi di Jawa Tengah namun jauh 

dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 43,94 kg/kapita/tahun.  

 

Pada umumnya angka acuan Ini terlalu rendah. hal ini disebabkan karena angka 

konsumsi tersebut masih dalam skala rumah tangga, sedangkan skala di luar rumah 

tangga belum terhitung sepenuhnya. Karena banyaknya konsumsi yang berada di luar 

rumah tangga salah satunya adalah Pondok Pesantren. Pondok Pesantren di Kabupaten 

Kendal ini tersebar diberbagai kecamatan dengan keragaman berdasarkan pada jumlah 

santri yang menjadi santri. Jumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kendal 

berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017) sebanyak 245 unit pondok pesantren dengan 

29,140 murid sebagai santrinya. Hal ini dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk 

mengetahui tingkat konsumsi ikan di Pondok Pesantren karena belum terhitung. Pondok 

pesantren yang berada di Kabupaten Kendal terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan jumlah 

santri yaitu pondok pesantren dengan ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran menengah 

dan ukuran besar. Jumlah santri pada pondok pesantren dengan ukuran kecil sebanyak 

28 – 84 santri, untuk kategori sedang memiliki jumlah santri sebanyak 94 – 113. 
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Kemudian, jumlah santri pada pondok pesantren dengan ukuran menengah sebanyak 

114 – 160 santri dan pondok pesantren dengan ukuran besar memiliki jumlah santri 

sebanyak 162 – 2842. Setiap pondok pesantren memiliki tingkat konsumsi dan jenis 

ikan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran pondok pesantren. Jenis ikan yang di 

konsumsi antara lain ikan dalam bentuk segar / basah, udang dan hewan air, ikan olahan 

/ asin/ awetan, ikan jadi (siap santap), bumbu berbasis ikan dan lauk berbasis ikan (BPS, 

2017).  

 

Maka perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui peran serta pondok pesantren 

dalam menyumbangkan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Kendal berdasarkan 

ukuran pondok pesantren dan jenis ikan yang di konsumsi berdasarkan kategori ikan 

(ikan tawar komersial, ikan laut komersial, ikan payau komersial, ikan tawar tangkap 

sendiri, ikan laut tangkap sendiri dan ikan payau tangkap sendiri). Mayoritas pondok 

pesantren di Kabupaten Kendal adalah Salafiyah atau lebih dikenal dengan pondok 

pesantren tradisional. Namun selain itu juga terdapat pondok pesantren modern.  

Pondok pesantren tradisional biasanya dikelola dengan cara sistem kekeluargaan, 

sedangkan pondok pesantren modern dikelola dengan sistem yang lebih modern dan 

professional. Karena adanya perbedaan sistem pengajaran sistem pondok pesantren dan 

variasi jumlah santri di 245 pondok pesantren, hal ini akan berpengaruh pada jumlah 

dan kategori ikan yang di konsumsi pada setiap pondok pesantren. Dapat dikatakan 

bahwa pondok pesantren telah menyumbangkan tingkat konsumsi ikan sebesar 3% dari 

total konsumsi ikan. Perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui tingkat konsumsi 

ikan di luar rumah tangga, salah satunya adalah pondok pesantren. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Kabupaten Kendal 

Kendal adalah salah satu kabupaten dari 35 kabupaten/kota yang terletak pada provinsi 

Jawa Tengah. Selain itu Kendal memiliki wilayah sebesar 3,08% (1002,27 km2) dari 

total area di Jawa Tengah (BPS,2017). Wilayah Kendal terletak di sebelah utara dengan 

berbatasan dengan laut Jawa, berbatasan dengan kota Semarang di sebelah timur, 

sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Batang dan sebelah selatan berbatasan 

dengan kabupaten Temanggung (BPS, 2017). Kendal terletak pada posisi geografi 

berkisar antara 1090  40’ – 1100  18’ Bujur Timur dan 60 32’ – 70 24’ Lintang Selatan. 
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kabupaten Kendal terbagi menjadi 3 daerah antara lain daerah pegunungan yang terletak 

di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu 

berkisar antara 250 C. Kemudian daerah perbukitan  berada  di  sebelah  tengah dan 

dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan 

suhu berkisar 270 (BPS, 2017). Kabupaten ini memiliki wilayah agraris, hal ini dapat 

dibuktikan bahwa sebagian besar kahan digunakan untuk lahan pertanian dengan tanah 

sawah sebesar 25,93   persen,   tegalan 20,89 persen, hutan 15,69 persen, perkebunan 

7,85 persen, lahan bukan pertanian 23,71 persen dan Lain-lain sebesar 5.93 persen. 

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 tercatat sebanyak 949.732 jiwa yang terdiri 

dari 481.443 laki-laki dan 468.289 perempuan.  

 

Penduduk terbesar pada kabupaten Kendal terletak pada kecamatan Boja dengan 8,08% 

dari total total penduduk sedangkan kecamatan Platungan merupakan kecamatan dengan 

penduduk paling sedikit (3,1% dari total penduduk). Dengan adanya persebaran 

penduduk yang kurang merata menyebabkan kepadatan penduduk di beberapa 

Kecamatan. Kepadatan penduduk terletak pada kecamatan Weleri dengan kota Kendal. 

Kedua kecamatan tersebut mengalami kepadatan mecapai 1.902 dan 2.021 jiwa setiap 

km2. Selain itu kabupaten Kendal juga dikenal dengan usaha budidaya perikanan yang 

sangat bagus yang meliputi sektor perikanan laut dan darat. Perikanan darat terdiri dari 

usaha tambak dan kolam serta peraina umum (BPS, 2017).  

 

Jumlah pondok pesantren sebesar 245 pondok dengan total santri 29.140 jiwa di 20 

Kecamatan (BPS Kendal, 2017). Kabupaten Kendal sendiri memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 961.989 jiwa. Dapat dikatakan bahwa Pondok pesantren sudah menyumbang 

konsumsi ikan sebanyak 3% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. Oleh sebab itu  

pentingnya peran pondok pesantren untuk mengetahui tingkat  konsumsi ikan di 

Kabupaten Kendal. Pondok pesantren di Kendal memiliki santri yang berusia 12-18 

tahun. umur 12-18 tahun merupakan tahap remaja (Hardinsyah, 2004). Anak-anak 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak berumun 10-15 tahun dan anak berumur 15-19 

tahun. jumlah santri yang ada di Kabupaten memiliki jumlah santri yang beragam. 

Santri yang berada di Kabupaten Kendal antara 28 – 2842 santri. Adanya keragaman 
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jumlah santri akan berpengaruh pada tingkat konsumsi ikan berdasarka jumlah, jenis 

dan kategori ikan yang di konsumsi.  

 

1.2.2 Definisi Tingkat Konsumsi  

Kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consumption yang memiliki arti 

pemenuhan pada makanan dan minuman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti 

konsumsi sendiri adalah ada pemakaian barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, 

dan sebagainya) atau barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. 

Tingkat konsumsi pada pangan adalah faktor yang paling utama dalam memenuhi zat 

gizi. Hal ini disebabkan karena zat gizi mempengaruhi seseorang untuk melalukan 

pekerjan serta waktu yang diperlukan agar seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya. 

Zat gizi sendiri akan membantu untuk menyediakan tenaga untuk organ tubuh bekerja 

secara naksimal (Suhardjo, 1989).  

 

Tingkat konsumsi diharapkan dapat memenuhi PPH (Pola Harapan Pangan). pengaruh 

tingkat konsumsi sehari-hari antara lain pengetahuan gizi, tingkat pendapatan, 

persediaan pangan dan jumlah anggota keluarga (Suhardjo, 1989). Menurut Sudarman 

(2004), semakin miskin suatu keluarha atau bangsa maka semakin besar pengeluaran 

yang digunakan untuk membeli pangan untuk mencukupi kebutuhan. Hal ini juga 

berdampak pada tingkat konsumsi per orangan. Ada hal lain dengan pendapatan, 

dimana semakin rendah penghasilan yang dikeluarkan untuk konsumsi makan maka 

mengindikasikan bahwa semakin sejahtera karena pengeluaran makanan lebih sedikit 

dibandingkan dengan pengeluaran non pangan (Anonim, 2011).  

 

tingkat konsumsi ikan sering kali diabaikan dan kurang mendapat perhatian karena 

masyarakat lebih menyenangi untuk mengkonsumsi daging ayam atau sapi (waysima et 

al, 2010). mayoritas anak muda mengabaikan untuk mengkonsumsi ikan yang secara 

tidak langsung akan terpenuhi kebutuhan asam lemak sensual, nemurunjan tekanan 

darah, menurunkan kadar kolestrol dan merangsang per tumbuhan otak (WHO, 2003). 

Data menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan Indonesia cenderung rendah. pada 

tahun 2013, konsumsi ikan di Indonesia sebesar 35,14 kg/kapita/tahun. hal ini masih 

rendah dengan membandingkan konsumsi FAO yang dianjurkan dan jika dibandingakn 
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dengan Negara Eropa dan Asia lainnya. definisi konsumen muda ada pada Undang- 

Undang Kepemudaan yaitu laki-laki dan perempuan dengan usia 18-35 tahun. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi ikan pada konsumen muda yaitu sikap, 

kesadaran pada kesehatan, tekanan sosial, konsumsi ikan pada masa kanak-kanak, harga 

dan cara pengilahan ikan yang disajikan.   

 

1.2.3 Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal 

Pesantren berasal dari kata “santri” dengan awalan “pe” dan diakhiri dengan akhiran 

“an”. Yang memounyai arti asrama tempat murid belajar mengaji (KBBI, 1991). 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 

awal munculnya pondok pesantren berawal dari mendalami ilmu-ilmu agama Islam 

sebagai pedoman hidup ((tafaqquh fi al-din) (Mastuhu 1994). Selain pondok oesantren 

juga memilik peran penting dalam pengendalian sosial bagi masyarakat (agent of social 

control) (Paturohman, 2012). Pondok pesantren mulai muncul di Indonesia sekitar 300-

400 tahun yang lalu dan merambah di daerah Jawa (Syafei, 2017). Selain mentransfer 

ilmu, pesantren juga sebagai kaderisasi ulama dan sebagao pemeliharaan budaya Islam. 

Pesantren pada umunnya mempunyai kemiripian antara satu pesantren denga yang lain. 

Kesamaan terletak pada referensi metode pengajaran dan ideology.  

 

Kelebihan dari pasentren adalah kekuatan mendidik santri dengan ajaran islam dengan 

sistem asrama, kemudian santrei menerima pengajaran secara akademik dan pengajian 

yang secara sepenuhnya dipimpin oleh kiai. Seorang ulama bisa disebut kiai karen 

memiliki pesantren dan ada santri yang tinggal dalam pesantren (Rama, 2003). Kiai 

memiliki 3 gelar yaitu sebagai orang tua para santri, gelar untuk tokoh masyarakat yang 

ahli dalam agama Islam dan gelar kehormatan ada barang yang dianggap keramat. 

Mayoritas masyarakat Islam tradisional di Jawa menganggap kiai sebagao figure sentral 

dalam lingkungan pesantren. Santri adalah murid yang belajar. Menurut tradisi 

pesantren, santri dibagi menjadi 2 kategori yaotu santri mukim dan santri kalong. Santri 

mukim adalah murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pesantren. 

Santri kalong merupakan santri yang berasal dari daerah sekitar pesanren dan tidak 

menetap di pesantren, dengan arti lain santri tinggal di rumha orang tua dan tidak jauh 
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dengan pesantren. Ada pula santri kelana, dimana santri ini berpindah tempat dari satu 

pesantren ke pesantren yang lain (Haedari, 2004).  

Sistem pendidikan pondok pesantren menekankan beberapa pola sebagai berikut: 

a. Adanya hubungan yang akrab antara kiai dengan santri 

b. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai 

c. Pola hidup sederhana 

d. Kemandirian dan independensi 

e. Berkembangya iklim dan tradisi tolong menolong dan suasasan persaudaraan 

f. Disiplin ketat 

g. Berani menderita untuk mencapai tujuan 

h. Kehidupan dengan tingkat religiusitas yang tinggi 

Kendal merupakan salahbsatu kabupaten yang berada di provinsi Jaw Tengah yang 

dikenal sebagai kota santri. Hal ini disebabkan banyaknya pondok pesantren yang ada di 

Kendal. Jumlah pondok pesantren sebesar 245 pondok dengan total santri 29.140 jiwa di 

20 Kecamatan (BPS Kendal, 2017). Kabupaten Kendal endiri memiliki jumlah 

penduduk sebanyak 961.989 jiwa. Dapat dikatakan bahwa Pondok pesantren sudah 

menyumbang konsumsi ikan sebanyak 3% dari total penduduk di Kabupaten Kendal. 

Oleh sebab itu  pentingnya peran pondok pesantren untuk mengetahui tingkat  konsumsi 

ikan di Kabupaten Kendal. Pondok pesantren di Kendal memiliki santri yang berusia 

12-18 tahun. Umur 12-18 tahun merupakan tahap remaja (Hardinsyah, 2004). Anak-

anak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak berumun 10-15 tahun dan anak berumur 15-

19 tahun. 

 

1.2.4 Jenis-jenis ikan yang di konsumsi 

Ikan merupakan hewan yang memiliki tulang belakang (vertebrata) dan berdarah dingin 

yang hidup di dalam air. Ada beberapa jenis ikan yaitu ikan air tawar, ikan air laut dan 

air payau (air tambak) (Anomimous, 2004) . perbedaan dari ikan tersebut adalah tempat 

dimana ikan tersebut. hidup. Ikan laut adalah ikan yang hidup dan berkembang biak di 

air asin. Ikan laut dibagi menjadi 2 kelompok yaiut ikan demersal dan ikan palagis. 

Perbedaan dari kedua kelompok tersebut adalah terletak pada tempat hidup dari ikan itu 

sendiri (Anjarsari, 2010). Ikan dengan jenis demersal merupakan ikan yang tinggal di 

dasar perairan atau dekat dengan dasar. 
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Contoh ikan yang hidup mendekati dasar antara lain ijan manyung, ikan pari, ikan layur, 

ikan petek. Ikan yang hidup di terumbu karang antara lain ikan kakap, ikan kerapu dan 

ikan barong. Ikan pelagis dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan tempat hidupnya. Ikan 

yang tersebar di perairan pantai dan pedalaman Nusantara dikenal sebagai ikan pelagis 

kecil. Contoh dari ikan pelagis kecil adalah ikan lemuru, ikan laying, ikan tenggiri, ikan 

cucut. Ikan pelagis besar seperti ikan kembung, ikan marlin dan ikan layar hidup di 

daerah perairan ZEE. Kawasan pelagis terbagi menjadi 2 yaitu secara horizontal dan 

vertikal. Secara horizontal dibagi atas dua zona, yaitu : zona neritik, mencakup massa 

air yang terletak di atas paparan benua dan zona aceanik, yang meliputi seluruh perairan 

terbuka lainnya. Secara vertikal terdiri atas zona epipelagik yang mempunyai 

kedalaman 100-150 m atau lebih umum disebut zona tembus cahaya.  

 

Zona ini merupakan kawasan terjadinya produktivitas primer yang penting bagi 

kelangsungan kehidupan dalam laut. Kemudian zona di sebelah bawah epipelagik 

sampai pada kedalaman sekitar 700 m disebut zona mesopelagik. Pada kawasan zona ini 

penetrasi cahaya kurang atau bahkan berada dalam keadaan gelap (Nybakken, 1992). 

Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di kolom air jauh dari dasar perairan. Organisma 

pelagis adalah organisma yang hidup di laut terbuka lepas dari dasar laut dan menghuni 

seluruh daerah di perairan lepas yang dikenal dengan kawasan pelagis Nybakken 

(1992).  Iakn air tawar hidup di air yang bersifat tawar seperti sungai, danau, waduk dan 

rawa dengan kadar garam kurang dari 5 per mil (0-5%). (Suyanto, 2003), sedangkan 

ikan air payau merupakan ikan yang dapat hidup ini pertemuan air sungai dan air laut 

(Putra, 2013). 

 

Indonesia yang dikenal memiliki iklim tropis dikenal memiliki kekayaan alam dan 

keanekaragaman jenis ikan. Ada 90% (2.700 jenis) ikan laut dan sisanya terdiri dari 

ikan tawar dan ikan payau. Dari berbagai macam jenis ikan yang ada di Indonesia 

dibagi menjadi ikan yang memiliki ekonomis penting dan ikan tidak ekonomis. 

Perbedaannya adalah ikan yang memiliki ekonimis penting adalah ikan jenis ini 

memiliki kualitas dan harga yang baik pula (Genisa, 1999). Ikan yang termasuk dalam 

golongan ekonomis penting antara lain kakap, tenggiri, tongkol, tuna, cakalang, 



8 

 

 

 

slengseng, kembung, bawal hitam, bawal putih, kerapu ekor kuning, baronang, dan lain 

lain. Selain itu juga ada jenis ikan tidak ekonomis, hal ini dikarenakan jenis ikan ini 

memiliki kualitas yang renda dengan harga yang murah. Ikan jenis ini yaitu teri, petek, 

kerong-kerong, selar, manyung, belanak, cucut, pari dan lain lain (Dirjen Perikanan, 

1994). Ikan yang di konsumsi oleh masyarakat kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 

berdasarkan sumber ikan yang di dapatkan yaitu ikan yang diperjualbelikan secara 

komersial dan ikan yang ditangkap sendiri untuk di konsumsi. Ikan komersial artinya 

ikan yang ditangkap atau dibudidayakan oleh kelompok pembudidaya ikan, sedangkan 

ikan tangkap sendiri merupakan ikan yang dikelolah oleh kelompok usaha bersama atau 

dikenal sebagai KUB (BPS, 2018). Namun ada beberapa yang menangkap ikan yang 

dilakukan oleh individu tertentu untuk kepentingan pribadi. Ikan komersial adalah ikan 

yang dibudidayakan dengan menggunakan tambak atau kolam. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

o Mengkategorikan ukuran pondok pesantren berdasarkan Tingkat konsumsi ikan 

o Mengidemtifikasikan jenis ikan yang paling banyak di konsumsi dari setiap pondok 

pesantren 

o Mengetahui tingkat konsumsi ikan dari setiap pondok pesantren di Kabupaten 

Kendal 


