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4. PEMBAHASAN 

 

Saat ini di Kabupaten Kendal sedang mengalami perkembangan industri yang cukup 

pesat dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. 

Kabupaten Kendal saat ini juga merupakan salah satu kawasan yang cukup strategis 

dalam mengembangkan kegiatan bisnis dan industri sehingga banyak sekali lapangan 

kerja yang tersedia di Kabupaten Kendal. Hal tersebut menyebabkan banyak sekali 

pendatang yang memilih kerja dan tinggal di Kabupaten Kendal. Salah satu akibat dari 

urbanisasi dari berbagai daerah ke Kabupaten Kendal yaitu tumbuhnya ekonomi dan 

peningkatan jumlah penduduk di daerah ini. Perkembangan industri ini juga yang 

menyebabkan banyak sektor usaha informal khususnya warung makan muncul. Saat ini 

banyak sekali orang-orang yang mengonsumsi makanan di luar rumah seperti di warung 

makan dikarenakan harganya yang murah, mudah, dan biasanya banyak warung makan 

yang mudah ditemukan, seperti di perkotaan dan pedesaan (Namuguya et all., 2011), 

dalam menunya warung makan juga menyediakan berbagai jenis dan olahan ikan.  

 

4.1. Prediksi Populasi 

Pada penelitian ini diperlukan prediksi populasi dikarenakan subjek dari penelitian ini 

merupakan sektor usaha informal yaitu warung makan yang tidak memiliki daftar seluruh 

unit sampel yang terdapat pada populasi sampel. Untuk menghitung tingkat konsumsi 

ikan se-Kabupaten Kendal diperlukan data populasi warung makan, oleh karena itu 

dilakukan prediksi populasi dengan teknik snowball. Hasil dari penelitian pendahuluan 

menunjukan bahwa pelaku usaha warung makan saling mengenal satu sama lain. Teknik 

sampling snowball yaitu mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu 

jaringan atau rantai hubungan yang dilakukan terus-menrus (Nurdiani, 2014). Teknik 

snowball merupakan suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang 

memiliki banyak informasi. Dengan pendekatan tersebut, beberapa responden akan 

didatangi dan ditanya apakah mereka mengetahui warung makan lain dengan 

karakteristik yang dimaksud untuk keperluan penelitian. 

 

Tahap prediksi populasi diawali dengan membagi kecamatan sampel kedalam tiga 

wilayah yaitu, wilayah timur (Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, dan Boja), 
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wilayah tengah (Kecamatan Kendal Kota, Pegandon, dan Cepiring), dan wilayah barat 

(Kecamatan Pageruyung, Sukorejo, dan Rowosari). Pada masing-masing Kecamatan 

dipilih satu pelaku usaha warung makan. Pemilihan sampel awal dilakukan secara acak 

(random). Proses pengambilan sampel dilakukan dengan meminta pelaku usaha warung 

makan pertama menyebutkan 5 nama pelaku usaha warung makan lainnya (tahap 1). Lalu 

pelaku usaha warung makan yang sudah disebutkan akan didatangi dan diminta untuk 

menyebutkan 5 nama pelaku usaha warung makan lainnya (tahap 3). Tahap selanjutnya 

dipilih 5 pelaku usaha warung makan untuk didatangi dan diminta menyebut nama pelaku 

usaha warung makan lainnya secara random. Dilakukan secara terus menerus hingga 

tidak ditemukan nama baru lagi.  

 

Berdasarkan Tabel 8., diketahui jumlah sampel terus meningkat hingga tahap 2, dan 

setelah tahap 2 jumlah sampel yang baru akan cenderung menurun secara perlahan. 

Penurunan jumlah sampel dikarenakan menurunnya jumlah sampel yang baru. Setelah 

dilakukan deskripsi sampling snowball, tahap selanjutnya yaitu melakukan optimasi. 

Tahap ini berpusat pada penambahan jumlah sampel baru akibat keberadaan jumlah 

sampel pasif. Untuk melakukan tahap optimasi menggunaka prinsip interpolasi dengan 

memanfaat nilai faktor (Pi). Hasil optimasi snowball pada Tabel 9-11., menunjukan 

bahwa semakin tinggi jumlah sampel yang pasif maka akan semakin tinggi juga nilai 

optimasi yang didapatkan.  

 

Setelah dilakukan tahap optimasi berikutnya dilanjutkan dengan tahap validasi. Tujuan 

dari tahap validasi yaitu untuk menyetarakan jumlah populasi optimasi dengan jumlah 

populasi aktual. Pada tahap validasi terdapat nilai KV (koefisien validasi). Nilai KV 

didapat dari teori Marjanto (2019). Nilai KV tersebut digunakan untuk memprediksi 

populasi di warung makan. Digunakannya nilai KV dari teori tersebut dikarenakan nilai 

KV nya mengindikasi sektor usaha yang sama yaitu sektor usaha informal. Nilai KV pada 

wilayah timur yaitu sebesar 3,17, wilayah tengah sebesar 1,93, dan wilayah barat sebesar 

2,18. Nilai KV menunjukan semakin besar nilainya maka akan semakin baik pula iklim 

usaha informal tersebut dan keberadaan populasinya akan semakin banyak juga 

(Marjanto, 2019). Nilai KV juga akan menunjukan jumlah pelaku usaha sektor informal 

yang tidak terjangkau dalam proses snowball. 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 12., jumlah prediksi populasi warung makan di 

Kabupaten Kendal berdasarkan wilayah yaitu 396 pada wilayah Timur, 205 pada wilayah 

Tengah, dan 227 untuk wilayah Barat. Sehingga total warung makan di 9 Kecamatan 

yaitu sebanyak 828. Kemudian dapat dihitung jumlah populasi warung makan di 

Kabupaten Kendal sebanyak 1840. 

 

4.2. Tingkat Konsumsi Ikan di Warung Makan 

Perhitungan tingkat konsumsi ikan per kecamatan pada warung makan digolongkan 

berdasarkan jenis dan keragaman ikan. Pada Tabel 15. dapat dilihat bahwa jenis ikan yang 

paling banyak di konsumsi pada warung makan yaitu jenis ikan segar serta udang dan 

hewan air lainnya. Sedangkan jenis ikan yang paling sedikit dionsumsi yaitu bumbu-

bumbuan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan total tingkat konsumsi ikan semua jenis 

dan keragaman ikan per kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 16., 

diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan pada warung makan berkisar antara 8.093,75 

kg/warung/tahun hingga 10.378,08 kg/warung/tahun. Tingkat konsumsi ikan tertinggi 

terdapat di Kecamatan Sukorejo. Sedangkan tingkat konsumsi ikan terendah terdapat di 

Kecamatan Pegandon. Selanjutnya, dari tingkat konsumsi ikan per-kecamatan lalu dirata-

rata berdasarkan letak geografisnya (timur, tengah, dan barat). Berdasarkan Tabel 17., 

dapat dilihat total keseluruhan konsumsi ikan paling tinggi terdapat di wilayah Timur 

yaitu sebesar 9.076,64 kg/warung/tahun, diikuti wilayah tengah 8.876,63 

kg/warung/tahun, paling rendah terdapat di wilayah barat dengan total konsumsi sebesar 

8.498, 81 kg/warung. 

 

Tingkat konsumsi ikan per wilayah (kg/warung/tahun) selanjutnya dikali dengan jumlah 

prediksi populasi (warung) yang diperoleh dari tahap prediksi populasi sehingga nantinya 

akan didapatkan total konsumsi ikan per wilayah (kg/tahun). Berdasarkan hasil penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 18., total konsumsi ikan di warung makan berturut-turut dari 

wilayah timur, tengah, dan barat yaitu sebesar 3.594.349,44 kg/tahun, 1.820.324,15 

kg/tahun, dan 1.929.229,87 kg/tahun. Total konsumsi ikan di 9 kecamatan yaitu sebesar 

7.343.903,46 kg/tahun. Dari tingkat konsumsi ikan di 9 kecamatan selanjutnya dihitung 

tingkat konsumsi ikan se-Kabupaten Kendal. Perhitungan tingkat konsumsi ikan se-
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Kabupaten Kendal dengan cara mengalikan tingkat konsumsi ikan di 9 kecamatan dengan 

faktor (20/9). Berdasarkan Tabel 18. dapat dilihat tingkat konsumsi ikan se-Kabupaten 

Kendal yaitu sebesar 16.319.785,47 kg/tahun. 

 

4.3. Jenis Olahan Ikan Segar dan Hewan Air Lainnya Di Warung Makan 

Menurut Yuliati (2011) bahwa tidak hanya harga yang menjadi faktor penentu konsumen 

membeli suatu produk, tetapi suatu produk yang dijual juga menjadi keputusan konsumen 

untuk membeli itu. Jika konsumen menyukai produk tersebut maka konsumen akan 

membeli produk tersebut. Menurut Birch, (2012) mengatakan bahwa salah satu yang 

dapat meningkatkan konsumsi ikan yaitu dengan cara pengolahan dan menyajikan ikan 

yang sesuai untuk konsumen. Berdasarkan Tabel 19., dan Tabel 20., diketahui bahwa 

paling banyak jenis olahan ikan segar serta udang dan hewan air lainnya yang disediakan 

oleh warung makan yaitu olahan yang digoreng dan di buat balado atau masak pedas. 

Tingginya konsumsi ikan pada jenis olahan goreng dan balado atau masak pedas bisa 

dikarenakan kurangnya pengetahuan pengelola untuk mengolah olahan jenis lain. Hal 

tersebut didukung oleh teori Thorsdottir (2012) salah satu penyebab rendahnya konsumsi 

ikan dikarenakan kurangnya pengetahuan pengelola mengenai cara membuat olahan ikan. 

Yuliati (2011) menambahkan bahwa keanekaragaman variasi makanan yang dijual juga 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu makanan. Sehingga kurangnya 

variasi olahan atau variasi olahan yang tidak menarik yang dijual di warung makan 

tersebut mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli makanan di warung makan 

tersebut. Sehingga diperlukan inovasi cara mengolah ikan untuk dapat meningkatkan 

konsumsi ikan pada warung makan.  

 

Jenis olahan yang paling banyak dipilih yaitu jenis olahan goreng. Semua produk pangan 

yang di goreng lebih disukai dibandingkan dengan produk pangan yang direbus. Hal 

tersebut sesuai dengan teori Azrimaidaliza & Purnakarya (2011) adanya peningkatan citra 

rasa dan aroma pada bahan pangan yang digoreng dikarenakan pada proses penggorengan 

menggunakan minyak. Salah satu faktor utama seseorang mengonsumsi makanan 

dikareanakan aroma yang dihasilkan pada produk pangan tersebut. Karena pada manusia 

terdapat indra penciuman yang akan merangsang aroma makanan sehingga dapat 

menggugah selera dan akan mempengaruhi seseorang mengonsumsi makanan tersebut. 
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Dalam menggoreng bahan pangan menggunakan minyak goreng, minyak goreng sendiri 

terdapat gliserol dan ester asam lemak. Biasanya salah satu jenis minyak yang biasanya 

digunakan untuk menggoreng yaitu jenis minyak nabati, seperti minyak sawit, minyak 

kelapa. Minyak goreng jenis nabati mengandung kira-kira 80% asam lemak tidak jenuh 

yaitu oleat dan linoleat, kecuali pada minyak kelapa (Sartika, 2009). Selama proses 

penggorengan terjadi perubahan aroma, warna, viskositas, dan juga degradasi lemak. Lalu 

pada bahan pangan yang telah digoreng akan terjadi perubahan citra rasa, aroma, tekstur, 

warna, dan penurunan kadar air, pembentukan crust, gelatinisasi pati, denaturasi protein, 

serta kerusakan vitamin.  

 

Kemudian pada jenis hewan air lainnya yang segar, yang paling banyak dikonsumsi ada 

jenis olahan sambal (balado). Pada saat membuat olahan sambal (balado) menggunakan 

cabai sebagai bahan utamanya. Saat ini cabai menjadi salah satu bahan pangan yang 

sedang digemari oleh masyarakat. Buah cabai saat ini juga dipakai untuk keperluan 

industri makanan, industri obat-obatan, dan juga bumbu-bumbuan untuk memasak. Hal 

tersebut dikarenakan cabai memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dalam 100 gram segar 

terdapat 31 kalori, 1 gram protein, 0,3 gram lemak, 7,3 gram karbohidrat, kalsium, fosfor, 

vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, serta air (Handoko et al., 2017). 

 

Selain itu, pada cabai terdapat capsaicin yang dapat memberi rasa pedas, tidak hanya itu 

cabai juga mengandung minyak atsiri yaitu capsicol. Karena senyawa-senyawa tersebut 

mmeiliki beberapa manfaat untuk tubuh seseorang yaitu dapat meningkatkan nafsu 

makan, menurunkan kadar kolestrol serta dapat menstabilkan kadar insulin dalam darah, 

mengurangi gejala stroke, mengurangi resiko terkena kanker, dapat meringankan rasa 

sakit seperti sakit kepala dan nyeri sendi dikarenakan rasa pedas dari senyawa capsaicin 

dapat menghalangi aktivitas otak untuk mendapatkan sinyal dari sistem saraf pusat, dan 

dapat memperlambat penunaan dikarenakan pada cabai terdapat zat antioksidan berupa 

vitamin C dan betakaroten (Setiadi, 2008). 

 

Rachmawati et al., (2009) menambahkan bahwa vitamin C pada cabai dapat berperan 

sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel dari sel penyebab kanker, dan dapat 

meningkatkan daya serap tubuh atas kalsium (salah satu mineral yang berperan dalam 
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pertumbuhan gigi dan tulang). Hal yang paling utama yang menyebabkan jenis olahan 

sambal (balado) lebih disukai disemua wilayah karena adanya senyawa capsaicin yang 

memberikan rasa pedas sehingga dapat meningkatkan nafsu makan orang-orang yang 

mengonsumsinya.  

 

4.4. Tingkat Konsumsi Ikan Berdasarkan Habitat Ikan (Laut, Payau, Dan Tawar) 

Tingkat konsumsi jenis ikan segar dapat dilihat pada Gambar 2., diketahui bahwa di 

wilayah Timur jenis ikan yang dikonsumsi lebih banyak yang berasal dari perairan laut, 

sedangkan di wilayah Tengah dan Barat ikan yang dikonsumsi lebih banyak yang berasal 

dari perairan tawar. Pada Gambar 2., juga dapat dilihat bahwa tingkat konsumsi ikan dari 

perairan payau jumlah konsumsinya paling rendah disemua wilayah. Untuk tingkat 

konsumsi jenis udang dan hewan air lainnya dapat dilihat pada Gambar 3., bahwa paling 

banyak konsumsi jenis udang dan hewan air lainnya yang berasal dari perairan laut. 

Tingkat konsumsi jenis udang dan hewan air lainnya yang berasal dari perairan laut paling 

tinggi terdapat pada wilayah timur, diikuti wilayah barat, dan yang paling rendah terdapat 

di wilayah tengah. Sedangkan untuk tingkat konsumsi udang dan hewan air lainnya yang 

berasal dari perairan tawar paling banyak di konsumsi di wilayah barat, diikuti wilayah 

timur, dan paling rendah terdapat di wilayah tengah. 

 

Tingkat konsumsi ikan di warung makan jenis ikan diawetkan pada Gambar 4., dapat 

dilihat paling banyak yang dikonsumsi yaitu jenis ikan diawetkan yang berasal dari 

perairan laut, paling tinggi terdapat di wilayah barat, diikuti wilayah tengah, dan paling 

rendah terdapat di wilayah timur. Tingkat konsumsi ikan jenis diawetkan yang berasal 

dari perairan laut paling tinggi terdapat di wilayah barat, diikuti wilayah timur, dan paling 

rendah terdapat di wilayah tengah. 

 

Tingkat konsumsi ikan di warung makan jenis makanan jadi dapat dilihat pada Gambar 

5.,  yang paling banyak di konsumsi yaitu ikan yang berasal dari perairan laut. Konsumsi 

paling tinggi yaitu terdapat pada wilayah barat, diikuti wilayah tengah, dan yang terakhir 

terdapat di wilayah timur. Untuk tingkat konsumsi makanan jadi yang berasal dari 

perairan tawar paling tinggi di konsumsi di wilayah barat, diikuti wilayah timur, dan 

paling rendah tedapat di wilayah tengah. Tingkat konsumsi ikan jenis makanan jadi yang 
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berasal dari perairan payau paling tinggi terdapat di wilayah tengah, diikuti wilayah barat, 

dan yang paling rendah terdapat di wilayah timur. 

   

Pada Gambar 6., dapat dilihat hasil penelitian jenis bumbu-bumbuan paling tinggi 

dikonsumsi di warung makan di wilayah Timur, diikuti wilayah Barat, dan yang terakhir 

di wilayah Tengah. Hal tersebut berarti warung makan di semua wilayah menggunakan 

bumbu-bumbuan untuk membuat sambal atau untuk mengolah bahan pangan menjadi 

masakan.  

 

Lauk berbasis ikan lainnya yang dimaksud disini yaitu adalah kerupuk udang, kerupuk 

terung, kerupuk ikan, kerupuk petis, rempeyek udang, rempeyek wader, udang gimbal, 

dan bakso ikan. Dari contoh diatas semuanya termasuk ke dalam kategori ikan perairan 

laut, karena bahan utamanya menggunakan ikan yang berasal dari perairan laut. Pada 

Gambar 7., dapat dilihat tingkat konsumsi jenis lauk berbasis ikan lainnya paling tinggi 

berada di warung makan di wilayah Barat, diikuti wilayah Timur, dan terakhir di wilayah 

Tengah. Orang-orang mengonsumsi kerupuk sebagai makanan tambahan dikarenakan 

harganya yang murah.  

 

4.5. Uji Hubungan Faktor Sosioekonomi terhadap Tingkat Konsumsi Ikan pada 

Warung Makan di Kabupaten Kendal 

Pada penelitian ini juga dilakukan analisa uji hubungan faktor sosioekonomi terhadap 

konsumsi ikan pada warung makan. Karakteristik sosioekonomi yang dianalisa yaitu 

tingkat kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, urbanitas, serta produksi ikan. Khuril’in 

(2015) mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan serta perekonomian 

dengan tingkat konsumsi ikan. Tingginya tingkat pendidikan pada konsumen maka 

tingkat konsumsi ikannya pun akan meningkat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat ekonominya juga akan tinggi sehingga 

akan semakin tinggi tingkat konsumsinya. Paturochman (2005) menambahkan bahwa 

semakin tinggi tingkat ekonominya maka akan semakin tinggi juga tingkat 

kesejahteraannya. Karuniawati (2017) mengatakan bahwa pendidikan juga 

mempengaruhi seseorang untuk mengonsumsi suatu makanan yang bergizi. Jika 
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pendidikan seseorang tersebut tinggi maka mereka akan memperhatikan kandungan gizi 

pada makanan yang akan mereka konsumsi.  

 

Berdasarkan Tabel 21., hasil analisa uji hubungan faktor sosioekonomi dengan tingkat 

konsumsi ikan pada warung makan tidak terdapat hubungan nyata. Artinya tingkat 

konsumsi ikan pada warung makan tidak dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi dan 

tingkat konsumsi ikan. Hal tersebut bisa saja menunjukan bahwa konsumen dengan 

penghasilan yang rendah tetap mengonsumsi makanan diluar rumah, salah satunya 

warung makan. Berdasarkan Tabel 21., diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan juga tidak 

berhubungan dengan produktivitas ikan pada warung makan. Hal ini dapat dilihat bahwa 

masing-masing kecamatan sampel mempunyai tingkat produksi ikan yang berbeda-beda, 

walaupun berdasarkan data BPS (2018) ada beberapa Kecamatan yang tidak memiliki 

TPI atau tempat pelelangan ikan.


