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7. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Faktor Konversi Ikan Segar 

No Jenis Ikan  K 

A.1 Ikan Segar  

1 Ekor kuning Kg 1 

2 Tongkol Kg 1 

3 Tuna Kg 1 

4 Cakalang Kg 1 

5 Tenggiri Kg 1 

6 Selar Kg 1 

7 Kembung Kg 1 

8 Teri Kg 1 

9 Bandeng Kg 1 

10 Gabus Kg 1 

11 Mujair Kg 1 

12 Mas Kg 1 

13 Lele Kg 1 

14 Kakap Kg 1 

15 Baronang Kg 1 

16 Wader Kg 1 

17 Kutuk Kg 1 

18 Belanak Kg 1 

19 Sepat Kg 1 

20 Gurame Kg 1 

21 Nila Kg 1 

22 Bawal Kg 1 

23 Dorang Kg 1 

24 Kerapu Kg 1 

25 Mangut Kg 1 

26 Banyar Kg 1 

27 Belut Kg 1 

28 Tunul Kg 1 

29 Manyung Kg 1 

30 Patin Kg 1 

31 Pari Kg 1 

A.2 Udang dan Hewan Air Lainnya yang segar 

1 Udang Kg 1 

2 Cumi-cumi Kg 1 

3 Sotong Kg 1 

4 Ketam Kg 1 

5 Kepiting Kg 1 

6 Rajungan Kg 1 
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7 Kerang (Bukur) Kg 1 

8 Siput Kg 1 

9 Kerang Ijo Kg 1 

10 Kerang Darah Kg 1 

11 Kerang Srimping Kg 1 

12 Lainnya (lobster) Kg 1 

A.3 Ikan Asin/Diawetkan  

1 Kembung/peda Kg 1,7 

2 Tenggiri Kg 1,7 

3 Tongkol Ikan 2 

4 Tuna Kg 1,7 

5 Cakalang Ikan 2 

6 Teri Kg 2,4 

7 Selar Kg 2 

8 Sepat Ikan 2 

9 Bandeng Kg 1,7 

10 Gabus Ikan 1,4 

11 

Ikan kemasan 

kaleng Kg 1,7 

12 

Ikan kemasan 

plastik Kg 1,7 

A.4 Makanan Jadi   

1 Ikan Goreng Ekor 0,0955 

2 Ikan Bakar Ekor 0,0955 

3 Ikan Presto Ekor 1,7 

4 Ikan Pindang Ekor 1,7 

5 Ikan Pepes Bungkus 0,08 

6 Bothok Ikan *) Bungkus 0,032 

7 Balado Ekor 0,0955 

8 Semur Ekor 0,0955 

9 Opor Ekor 0,0955 

10 Acar Ekor 0,0955 

A.5 Bumbu-Bumbuan  

1 Terasi Kg 2 

2 Petis Liter 1,8 

3 Kecap Liter 0,04 

4 Saus sambal Liter 0,0406 

5 Sambal jadi Liter 0,0406 

A.6 Lauk Berbasis Ikan Lainnya 

1 Kerupuk Udang Bungkus 0,005 

2 Kerupuk terung Bungkus 0,0025 

3 Kerupuk Ikan *) Bungkus 0,007 

4 Kerupuk Petis Bungkus 0,0025 

5 Peyek Udang Biji 0,0477 



44 
 

 
 

6 Peyek Wader Biji 0,0477 

7 Udang Gimbal Biji 0,0382 

8 Bakso Ikan *) Tahu Bakso 0,2 

*K: Konversi (Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan, Resep daerah) 
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Lampiran 2. Pengelompokan Ikan berdasarkan Habitat Ikan (Laut, Payau, dan Tawar) 

Kategori Ikan Jenis Ikan 

Ikan Segar  

Ikan Laut Ekor Kuning 

Tongkol 

Tuna 

Cakalang 

Tenggiri 

Selar 

Kembung 

Teri 

Kakap 

Baronang 

Dorang 

Kerapu 

Banyar 

Manyung 

Tunul 

Sepat 

Ikan Payau Bandeng 

Belanak 

Ikan Tawar Gabus 

Mujair 

Mas 

Lele 

Wader 

Kutuk 

Gurame 

Nila 

Bawal 

Belut 

Patin 

Pari 

Udang dan Hewan Air Lainnya  

Udang dan Hewan Air Lainnya yang 

Tawar 

Udang 

Siput 

Udang dan Hewan Air lainnya yang 

Laut 

Cumi-cumi 

Sotong 

Ketam 

Kepiting 

Rajungan 

Kerang (Bukur) 

Kerang Ijo 

Kerang Darah 

Kerang Srimping 

Lainnya (Lobster) 

Ikan Olahan/Asin  
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Ikan Laut Kembung/peda 

Tenggiri 

Tongkol 

Tuna 

Cakalang 

Teri 

Selar 

Sepat 

Ikan Kemasan Kaleng 

Ikan kemasan Plastik 

Ikan Payau Bandeng Presto 

Gabus 

Makanan Jadi  

Ikan Payau Bandeng Acar 

Bandeng Presto 

Ikan Laut Tongkol Pindang 

Pepes Ikan Kembung 

Bothok Teri 

Tongkol Balado 

Ikan Tawar Pari Opor 

Bawal Semur 

Nila Goreng 

Bawal Goreng 

Mujair Bakar 

Bumbu-bumbuan Terasi 

Petis 

Kecap 

Saus Sambal 

Sambal Jadi 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya Kerupuk Udang 

Kerupuk Terung 

Kerupuk Ikan 

Kerupuk Petis 

Peyek Udang 

Peyek Wader 

Udang Gimbal 

Bakso Ikan 
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Lampiran 3. Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi Keluarga di 

Kabupaten Kendal, 2017 

Kecamatan Miskin  
Keluarga Sejahtera  

Jumlah 
Rentan Menengah 

Plantungan 2.736 2.312 42 5.090 

Sukorejo 2.620 3.583 149 6.352 

Pageruyung 2.298 2.451 50 4.799 

Patean 2.416 2.732 41 5.189 

Singorojo 2.001 4.023 178 6.202 

Limbangan 918 2.759 153 3.830 

Boja 1.154 4.653 403 6.210 

Kaliwungu 662 3.972 486 5.120 

Kaliwungu Selatan 1.181 3.644 497 5.322 

Brangsong 1.141 4.462 526 6.129 

Pegandon 1.086 2.641 118 3.845 

Ngampel 946 2.011 53 3.010 

Gemuh 1.687 3.395 167 5.249 

Ringinarum 1.609 2.877 141 4.627 

Weleri 1.621 4.012 321 5.954 

Rowosari 1.775 3.601 193 5.569 

Kangkung 1.419 3.409 140 4.968 

Cepiring 1.143 3.366 257 4.766 

Patebon 948 3.576 355 4.879 

Kota Kendal 518 2.390 360 3.268 

(BPS, 2018) 
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Lampiran 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kendal, 2017 

Kecamatan 
Jumlah Murid Jumlah 

Penduduk 

Penduduk 

Bersekolah (%) TK SD SMP SMA SMK SLB 

Plantungan 296 3.077 812 110 202 0 32.504 13,84 

Sukorejo 2.098 6.934 1.918 1.092 1.744 52 58.813 23,53 

Pageruyung 853 3.290 991 0 945 0 35.579 17,09 

Patean 1.228 4.818 1.246 66 1.085 34 51.134 16,58 

Singorojo 1.003 5.266 1.423 313 0 0 52.199 15,34 

Limbangan 983 3.397 840 616 268 100 34.053 18,22 

Boja 2.285 7.244 2.844 1.175 3.204 54 74.548 22,54 

Kaliwungu 1.832 6.975 1.439 1.099 778 186 60.758 20,26 

Kaliwungu Selatan 929 4.237 2.004 101 124 0 47.678 15,51 

Brangsong 1.000 4.928 2.382 379 2.650 0 48.286 23,48 

Pegandon 1.002 3.875 1.676 893 284 0 36.264 21,32 

Ngampel 833 3.257 1.450 0 628 0 34.707 17,77 

Gemuh 1.033 4.824 1.518 650 0 0 49.936 16,07 

Ringinarum 722 3.433 954 0 74 0 36.009 14,39 

Weleri 2.147 6.399 2.262 1.292 2.323 207 58.696 24,93 

Rowosari 1.560 4.721 1.726 411 861 0 53.963 17,20 

Kangkung 1.164 4.917 1.369 196 71 0 49.165 15,70 

Cepiring 1.571 4.638 1.363 767 122 0 50.429 16,78 

Patebon 1.597 5.696 2.963 1.833 4.539 0 57.628 28,85 

Kota Kendal 1.307 6.663 2.856 1.341 2.865 0 56.323 26,69 

(BPS, 2018) 
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Lampiran 5. Pemasukan (Realisasi) PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Kendal, 2017 

Kecamatan 
Sektor Total PBB 

(Rp) 
Penduduk 

PBB 

(Rp/Kap) Pedesaan Perkotaan 

Plantungan 343.031.863 34.824.110 377.855.973 32.504 11.624,91 

Sukorejo 656.225.330 134.780.663 791.005.993 58.813 13.449,51 

Pageruyung 386.735.206 32.147.067 418.882.273 35.579 11.773,30 

Patean 709.773.279 56.689.601 766.462.880 51.134 14.989,30 

Singorojo 485.934.335 15.096.076 501.030.411 52.199 9.598,47 

Limbangan 507.922.840 94.160.129 602.082.969 34.053 17.680,76 

Boja 933.836.457 210.120.663 1.143.957.120 74.548 15.345,24 

Kaliwungu 101.980.390 1.790.116.910 1.892.097.300 60.758 31.141,53 

Kaliwungu Selatan 198.623.737 213.710.092 412.333.829 47.678 8.648,30 

Brangsong 550.708.701 154.307.373 705.016.074 48.286 14.600,84 

Pegandon 386.470.167 22.054.997 408.525.164 36.264 11.265,31 

Ngampel 336.295.298 32.172.595 368.467.893 34.707 10.616,53 

Gemuh 707.216.672 52.413.387 759.630.059 49.936 15.212,07 

Ringinarum 445.591.804 74.519.777 520.111.581 36.009 14.443,93 

Weleri 342.044.391 798.198.341 1.140.242.732 58.696 19.426,24 

Rowosari 470.020.865 26.118.676 496.139.541 53.963 9.194,07 

Kangkung 553.701.611 99.048.471 652.750.082 49.165 13.276,72 

Cepiring 570.571.166 100.199.298 670.770.464 50.429 13.301,28 

Patebon 531.027.554 265.533.963 796.561.517 57.628 13.822,47 

Kota Kendal 0 1.337.268.383 1.337.268.383 56.323 23.742,85 

(BPS, 2018) 
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Lampiran 6. Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Sektor di Kabupaten Kendal, 

2017. 

Kecamatan 
Perairan Budidaya Perairan Tangkap Total 

Tambak Kolam Laut Umum (Kg) 

Plantungan 46570  2500 49070 

Sukorejo  76455  956 77411 

Pageruyung 69860  2865 72725 

Patean  56230  4068 60298 

Singorojo  36070  0 36070 

Limbangan 220775  1479 222254 

Boja  165395  2495 167890 

Kaliwungu 8221865 24960  39661 8286486 

Kaliwungu Selatan 56270  5258 61528 

Brangsong 1592807 37915  6596 1637318 

Pegandon 60235  0 60235 

Ngampel  39400  780 40180 

Gemuh  20925  15265 36190 

Ringinarum 42290  0 42290 

Weleri  45485  6734 52219 

Rowosari 546199 821810 2318494 44040 3730543 

Kangkung 1263659 7713  0 1271372 

Cepiring 1248914 76555  29270 1354739 

Patebon 6881056 59115 95192 83272 7118635 

Kendal Kota 2363770 60250 913077 11475 3348572 

 (BPS, 2018)
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Lampiran 7. Output SPSS Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Ikan di Warung Makan 

dengan Faktor Sosisoekonomi 

 

Correlations

1.000 -.080 .462 .240 .377 -.392

. .804 .147 .457 .233 .176

9 9 9 9 9 9

-.080 1.000 .400 -.250 .196 -.204

.804 . .215 .445 .541 .487

9 9 9 9 9 9

.462 .400 1.000 .400 .717* .000

.147 .215 . .215 .023 1.000

9 9 9 9 9 9

.240 -.250 .400 1.000 .354 .408

.457 .445 .215 . .271 .165

9 9 9 9 9 9

.377 .196 .717* .354 1.000 .225

.233 .541 .023 .271 . .437

9 9 9 9 9 9

-.392 -.204 .000 .408 .225 1.000

.176 .487 1.000 .165 .437 .

9 9 9 9 9 9

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Kesejahteraan

Pendidikan

PBB

ProdIkan

Urbanitas

WM

Kendall's tau_b

Kesejaht

eraan Pendidikan PBB ProdIkan Urbanitas WM

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Lampiran 8. Kuisioner Tingkat Konsumsi Ikan dan Metode Pengolahan 

 

Subjek Peneletian : Warung Makan 

Nama Lembaga : ..................................................................................................... 

Nama Responden : ..................................................................................................... 

 

Tanggal survey /    /   2019 H-1 Sisa /    /2019 H-2 Sisa /   /2019 H-3 Sisa 

No Jenis Ikan             

A. Jenis dan Kategori Ikan   kg    kg   kg  

A.1. Ikan Segar/Basah   kg    kg    kg  

1 Ekor kuning   kg    kg    kg  

2 Tongkol   kg    kg    kg  

3 Tuna   kg    kg    kg  

4 Cakalang   kg    kg    kg  

5 Tenggiri   kg    kg    kg  

6 Selar   kg    kg    kg  

7 Kembung   kg    kg    kg  

8 Teri   kg    kg    kg  

9 Bandeng   kg    kg    kg  

10 Gabus   kg    kg    kg  

11 Mujair   kg    kg    kg  

12 Mas   kg    kg    kg  

13 Lele   kg    kg    kg  

14 Kakap   kg    kg    kg  

15 Baronang   kg    kg    kg  
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16 Wader   kg    kg    kg  

17 Kutuk   kg    kg    kg  

18 Belanak   kg    kg    kg  

19 Sepat   kg    kg    kg  

20 Gurame   kg    kg    kg  

21 Nila   kg    kg    kg  

22 Bawal   kg    kg    kg  

23 Dorang   kg    kg    kg  

24 Kerapu   kg    kg    kg  

25 Mangut   kg    kg    kg  

26 Banyar   kg    kg    kg  

27 Belut   kg    kg    kg  

 Lainnya:    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

                   

A.2. 

Udang dan Hewan 

Air Lainnya yang 

segar     

 

    

 

    

 

1 Udang   kg    kg    kg  

2 Cumi-cumi   kg    kg    kg  

3 Sotong   kg    kg    kg  

4 Ketam   kg    kg    kg  

5 Kepiting   kg    kg    kg  

6 Rajungan   kg    kg    kg  

7 Kerang (Bukur)   kg    kg    kg  
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8 Siput   kg    kg    kg  

9 Kerang Ijo   kg    kg    kg  

10 Kerang Darah   kg    kg    kg  

11 Kerang Srimping   kg    kg    kg  

12 Lainnya (lobster)   kg    kg    kg  

                   

A.3.  Ikan Asin/Diawetkan                

1 Kembung/peda   kg    kg    kg  

2 Tenggiri   kg    kg    kg  

3 Tongkol   kg    kg    kg  

4 Tuna   kg    kg    kg  

5 Cakalang   kg    kg    kg  

6 Teri   kg    kg    kg  

7 Selar   kg    kg    kg  

8 Sepat   kg    kg    kg  

9 Bandeng   kg    kg    kg  

10 Gabus   kg    kg    kg  

11 Ikan kemasan kaleng   kg    kg    kg  

12 Ikan kemasan plastik   kg    kg    kg  

                   

A.4 Makanan Jadi                

1 Ikan Goreng   kg    kg    kg  

2 Ikan Bakar   kg    kg    kg  

3 Ikan Presto   kg    kg    kg  

4 Ikan Pindang   kg    kg    kg  

5 Ikan Pepes   kg    kg    kg  

6 Bothok Ikan *)   kg    kg    kg  
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7 Lainnya:   kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

              

A.5 Bumbu-Bumbuan                

1 Terasi   kg    kg    kg  

2 Petis   kg    kg    kg  

 Lainnya:    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

                   

A.6 
Lauk Berbasis Ikan 

Lainnya 
  

  

 

    

 

    

 

1 Kerupuk Udang   kg    kg    kg  

2 Kerupuk terung   kg    kg    kg  

3 Kerupuk Ikan   kg    kg    kg  

4 Kerupuk Petis   kg    kg    kg  

 Lainnya:    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  

    kg    kg    kg  
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Jawa Tengah merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang ada di Indonesia dan terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan
Semarang sebagai ibukotanya. Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Samudra Hindia dan Daerah
Istimewa Yogjakarta (DIY) pada bagian selatan, Jawa Timur pada bagian timur laut serta Laut Jawa pada bagian utara. Secara geografis,

provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota, seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kota
Semarang, Kota Salatiga, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari batas provinsi Jawa Tengah, maka tidak heran bila Jawa Tengah menjadi
provinsi dengan tingkat produksi bahan pangan terutama bahan pangan berbasis ikan yang tinggi, mengingat wilayah selatan dan utara
berbatasan dengan Samudra Hindia dan laut Jawa. Berdasarkan letak geografisnya, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah seharusnya juga
tinggi dikarenakan produksi ikan di Jawa Tengah juga tinggi. Tetapi berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS, 2017),

angka konsumsi ikan (AKI) di Jawa Tengah hanya 25,26 kg/kap/tahun.
Kendal yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah serta memiliki karakteristik geografis yang hampir sama dengan Jawa Tengah.
Kendal memiliki topografi wilayah yang sama dengan Jawa Tengah, meliputi pantai, daratan, dan pegunungan. Kendal juga mengalami
kondisi serupa, dimana Kendal yang merupakan penghasil ikan terbaik di Jawa Tengah tetapi tingkat konsumsi ikan di Kendal berdasarkan
data SUSENAS (2017) hanya 17,96 kg/kap/tahun. Pada perhitungan AKI terdapat 3 komponen yaitu konsumsi ikan di dalam rumah tangga,

konsumsi ikan di luar rumah tangga, dan konsumsi ikan sebagai jajanan. Data yang berasal dari SUSENAS hanya berdasarkan data di
tingkat konsumsi ikan rumah tangga. Data konsumsi ikan sebagai jajanan dan di luar rumah tangga khususnya warung makan hanya
diserahkan pada pihak pemerintah provinsi untuk ditinjau sendiri. Rendahnya tingkat konsumsi ikan dikarenakan belum adanya penelitian
tingkat konsumsi ikan di kedua komponen tersebut, sehingga data AKI belum akurat. 
Pada saat ini, Kendal sedang mengalami perkembangan industri yang cukup pesat dari berbagai macam aspek seperti aspek ekonomi, sosial,

budaya, infrastruktur dan lainnya. Kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang cukup strategis dalam mengembangkan kegiatan bisnis,
sehingga banyak lapangan kerja yang tersedia di kabupaten Kendal. Hal tersebut juga sebagai pemicu banyaknya masyarakat pendatang
yang memilih untuk tinggal di Kabupaten Kendal. Salah satu akibat urbanisasi dari berbagai daerah ke kabupaten Kendal yaitu tumbuhnya
ekonomi dan peningkatan jumlah  penduduk di  daerah tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Kendal juga  terlihat  mengalami
peningkatan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai 2017 (BPS, 2017). Hal ini menyebabkan banyak pekerja baru yang datang ke

Kabupaten Kendal untuk melangsungkan hidupnya. 
  Perkembangan industri ini juga menyebabkan banyak usaha sektor informal khususnya warung makan, dan  food street  lainnya muncul.

Banyak orang yang mengonsumsi makanan di warung-warung dikarenakan harganya yang murah, mudah, dan biasanya banyak terdapat di
perkotaan dan pedesaan (Namuguya  2011). Salah satu menu yang dijual di warung makan juga menyediakan ikan (Namuguya et al., et al.,
2011). Faktor tersebut juga akan meningkatkan angka konsumsi ikan di luar rumah tangga. Hingga saat ini belum ada yang melakukan

penelitian tentang tingkat konsumsi ikan di luar rumah tangga khususnya warung makan. Perhitungan tingkat konsumsi ikan pada warung
makan cukup sulit dikarenakan tidak terdapatnya data populasi warung makan di Kabupaten Kendal. Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata Indonesia No. 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Usaha Penyediaan Akomodasi, dijelaskan bahwa usaha mikro kecil tidak
diharuskan untuk mendaftarkan usaha pariwisata. Sedangkan data populasi warung makan diperlukan untuk menghitung tingkat konsumsi
ikan se-Kabupaten Kendal. Pelaku sektor usaha informal seperti warung makan pada umumnya saling mengenal dan mengetahui satu sama

lain sehingga populasinya dapat di prediksi. Karena pentingnya data konsumsi ikan maka dilakukan penelitian tentang “Perhitungan Tingkat
Konsumsi Ikan Pada Warung Makan di Kabupaten Kendal.”  
Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara
109o40’. – 110 18’. BujurTimur dan 6 32’. – 7 24’. LintangSelatan. Sebelah utara wilayah Kabupaten Kendal berbatasan dengan Laut Jawa.o o o

Sebelah timur berbatasan dengan kotaSemarang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang, sedangkan sebelah selatan berbatasan

dengan Kabupaten Temanggung. Topografi dari Kabupaten Kendal di bagi menjadi 3 jenis yaitu pertama daerah pegunungan dan terletak di
bagian paling selatan denganketinggian 0 sampai 2.579 mdpl. Suhu di Kabupaten Kendal sekitar 25 C. Kemudian yangkedua adalah daeraho

perbukitan yang berada di sebelah tengah, dan yang ketiga yaitudaerah dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara
0 sampai dengn 10 mdpl dan shunya berkisar antara 27 C. Ketinggian suatu wilayah dihitung berdasarkanposisinya dari permukaan laut.o

Kecamatan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi adalahPlntungan yang memiliki ketinggian 697,992 meter diatas permukaan laut

(mdpl), Kecamatan Sukrejo berada pada kisaran 524,256 mdpl. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki ketinggian terendah yaitu
Kecmatan Weleri yaitu 4,877 mdpl. (BPS, 2018)
Jumlah kecamatan  di  Kabupaten Kendal berdasarkan Perda  No.  05 tahun 2006, yaitu  bertambah  menjadi 20 kecamatan. Kecamatan-
kecamatan tersebut antara lain Plantungan, Sukorejo, Pageruyung, Patean, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan,
Brangsong, Pegandon, Ngampel, Gemuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, dan Kendal Kota. Satu kecamatan

yang bertambah yaitu kecamatan Kaliwungu Selatan yang merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Kaliwungu. Sehingga jumlah
seluruh desa/kelurahan adalah 286 yang terdiri dari 1.139 dukuh, 1.461 RW dan 6.351 RT. Jumlah penduduk di Kabupaten Kendal pada
tahun 2017 menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu sebanyak 978.672 jiwa yang terdiri dari 500.188 (52,22%) laki-laki
dan 478.484 (48,49%) perempuan. Pada Tabel 1., dpat dilihat jumlah penduduk di 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal;
Kabupaten Kendal yng memiliki topografi daerah bervariasi, sehingga sangat bagus bila menjalankan usaha budidaya perikanan. Sub sektor

perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri dari usaha budidaya kolam dan tambah serta
perairan umum. Produksi perikanan laut di Kabupaten Kendal yang dihasilkan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di lima tempat, pada
tahun 2017 menghasilkan 3.326.723 kg ikan. Jumlah produksi ikan menurut Kecamatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2017 dapat dilihat
pada.
KabupatenKendal sedang mengalami pergeseran struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Berdasarkan data Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal memeperlihatkan bahwa pada tahun 2015 total realisasi perizinan sebesar
1.980 perizinan. Kemudian nilai total investasi selama tahun 2015 yang berasal dari UMKM mencapai 31,16 triliun rupiah sedangkan dari
PMDN (perusahaan besar) tidak ada investasi. (BPS, 2017). Selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Kendal sedang mengalami peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi hal itu terlihat dari tahun 2013 – 2017. Pada tahun 2013 ke 2014 sempat mengalami penurunan dari 6,22% menjadi
5,14%, tetapi setelah tahun 2014 laju pertumbuhan ekonominya terus mengalami peningkatan yaitu 5,21% (2015), 5,53% (2016), dan 5,57%

(2017). (BPS,  2018).  Pertumbuhan ekonomi pada  kabupaten kendal  juga  dapat  dilihat  dari PDRBnya.  PDRB  atau Produk  Domestik
Regional Bruto yaitu nilai tambah bruto pada seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang muncul akibat
berbagai aktivitas  ekonomi.  PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasar harga pada  periode perhitungan, untuk  melihat struktur

 perekonomian. Sedangkan  PDRB atas dasar  harga konstan disusun  berdasar  harga  pada  tahun  dasar  dengan tujuan  untuk  mengukur
pertumbuhan ekonomi. (BPS, 2018).

Nilai PDRB Kabupaten Kendal atas dasar harga berlaku pada tahun 2017, mencapai 36,44 triliun rupiah. Sedangkan nilai PDRB atas harga
konstan tahun 2010 sebesaar 27,59 triliun rupiah. Pada sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan eknomi tertinggi yaitu
sebesar 25,75 persen. Dari sembilan sektor/ 17 kategori ekonomi pada PDRB pada tahun 2017, kontribusi tertinggi terdapat pada sektor
Pertambangan dan Penggalian 41,30%. Lalu disusul sektor pertanian 19,56%, dan sektor perdagangan 12,39%. Selain 3 sektor yang tersebut
diatas, lima sektor lainnya hanya menyumbang kurang dari 5 persen dan yang paling rendah adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu

hanya menyumbang  sebesar 0,18%. (BPS, 2018).
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                      Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  subjek/objek  yang  mempunyai  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang
 ditetapkan oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya.  Untuk  memprediksi  populasi  salah  satu  metode  yang

digunakan yaitu sampling  yaitu suatu metode yang cocok digunakan untuk melakukan penelitian dimana anggota populasi susahsnowball

 untuk diakses  ( )  dan sampling   tidak  tersedia. Teknik  sampling  yiatu menunjuk  sampel  awal yanghidden population   frame snowball  
kemudian melalui jaringan sosialnya, mereka akan menyebutkan responden lainnya yang berpotensi untuk memeberikan informasi yang
dibutuhkan oleh peneliti. sampling dapat diistilahkan dengan analogi bola salju kecil yang menggelinding membentuk bola yangSnowball 
akan semakin besar ukurannya.
Ada beberapa jenis dari metode  sampling yaitu (1) metodelinear; meminta responden awal untuk menunjuk responden selanjutnyasnowball

                      dan  dari   respondenkedua  juga   diminta   untuk  menunjuk   sampel   selanjutnya  dn  dilakukan  secara  terusmenerus.  (2)   metode  non
discriminativeexponentialmethod; pewawancara akan meminta responden awal untuk menunjukan semua yng mereka kenal dalam populasi
sasaran, dan pewawancara  akan mewawancarai semua sampel yang disebutkan tersebut. (3)  ; hampirdiscriminative exponential method
sama dengn metode yang kedua, perbedaannya peneliti akan memilih secara acak beberapa individu yag ditunjuk responden sebelumnya.
(Pudjihastuti, 2014).

Keberhasilan darii teknik ini bergantung pada kontak awal dn koneksi yang dibuat. Perlu diasumsikan bahwa reponden awal yang dipilih
mengenal orng lain yang relevan. Kelebihan dari teknik  sampling yaitu dapat mengidentifikasi populasi yang tersembunyi dansnowball  

 mendapatkan populasi yang tersembunyi  tersebut. Dalammetode sampling  juga terdapaat beberapa kelemahan yaitu: (1)bias;snowball  
keberhasilan metode ditentukan oleh pemilihan sampel awall dan bergantung kemapuan  untuk menunjuk sampel yang tepat. (2); ukuran

                              sampel  yang  tidak  jelastidak  ada  cara  untuk  mengetahui  ukuran  total  keseluruhan  populasi.  (3);  kelemahan  dari  snowball yaitu

ketidakpastian apakah sampel yang dipilih sudah tepat atau tidak. (Pudjihastuti, 2014).
Ikan adalah salah satu hewan yang bertulang belakang (vertebrata), hidup air dan memiliki insang sertasirip. Berdasarkan habitatnya ikan
terdiri dari ikan air tawar dan ikan air laut yang sangat beragam (Ramlah  2016). Ciri yang paling umum dari ikan yaitu memilikiet al., 
rangka tulang sejati dan tulang rawan, sirip tunggal atau berpasangan, bagian tubuh ditutupi oleh sisik dan berlendir. Ukuran dari ikan juga
bervariasi yaitu mulai dari kecil hingga besar. Ikan biasanya digunakan sebagai bahan pangan bagi manusia dikarenakan ikan memiliki

manfaat bagi tubuh manusia (Apriadji, 2010). 
Ikan merupakan bahan pangan yang memiliki protein paling tinggi dibandingkan dengan produk hewan lain, seperti telur, ayam, dan sapi.

 Daging ikan  memiliki  serat  protein  yang lebih  pendek daripada serat protein  daging  sapi  dan  ayam. Selain  itu, ikan  juga memiliki
kandungan mineral yang tinggi, seperti kalsium, phospor yang sangat dubutuhkan untuk pembentukan tulang, dan juga zat besi yang
dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin darah. Tidak hanya kandungan protein dan lemak, pada ikan juga terdapat kandungan lemak yang

         berupa  asam  lemak  omega-3  (Eicosa  Pentaenoic  Acid/  EPA),  dan  DHA ( )  yang berfungsi  untuk  mencegahDacosa  Hexaenoic Acid
arterosklerosis (khususnya EPA). Kandungan lemak tersebut dapat menurunkan kadar kolestrol dalam hati dan jantung serta menurunkan
kadar trigliserida dalam darah (HMTNB and Radampola 2016). , 
Secara umum ikan biasanya digunakan sebagai lauk sumber protein. Ikan memiliki kandungan gizi protein yang hampir sama dengan hewan
darat. Selain itu ikan juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan protein pada ikan yaitu sebesar ±20%, mineral dan

vitamin sebesar ±1,5%, serta kandungan lemak pada ikan bergantung pada jenis ikan dan kadarnya ±2-25%. Komposisi daging pada ikan
bermacam-macam bergantung pada faktor alam dan biologis, seperti habitat, jenis makanan yang tersedia, jenis ikan, umur, dan jenis
kelamin ikan itu sendiri. Misalnya, semakin tua umur ikan tersebut maka kandungan lemaknya akan meningkat.
Pengelompokan Ikan laut,  ikan payau,  dan  ikan tawar  didasarkan atas  sumber air  yang digunakan  pada kegiatan  produksi budidaya
perikanan. Air yang digunakan tersebut akan dibedakan berdasarkan kandungan garam NaCl atau salinitas, seperti perairan laut, perairan

payau, dan perairan tawar. Kandungan garam NaCl yang terdapat pada perairan laut yaitu sebesar >32  atau ppt (satu grampart per thousand
garam dalam satu liter air), perairan payau memiliki kandungan garam NaCl sebesar 1-32 ppt, sedangkan untuk perairan tawar memiliki
kandungan garam sebesar 0 ppt. Perairan laut terdapat di daerah kawasan pantai atau laut yang tidak terpengaruh oleh perairan yang ada di

                         daratan  (terestrial)  sehingga  kadar  garam  yang  dimiliki  perairan  laut  tinggi  seperti  contohnya  di  laut  lepas.  Perairan  payau  masih
berhubungan langsung dengan laut terbuka, dipengaruhi gerakan pasag surut, dimana air laut akan bercampur dengan air tawar dari buangan

air daratan, dan masin memiliki pengaruh dengan proses-proses yang terjadi di daratan. Perairn payau terdapat di kawasan pesisir, misalnya
muara sungai, rawa payau, dan kawasan pantai. Karena kandungan garam yang terdapat pada perairan payau masih bergantung pada psang
surut air laut maka perairan payau menjadi mengarah ke tawar atau payau yang menegarah ke asin. Sedangkan untuk perairan tawar terdapat
di kawasan daratan yang berupa mata air, sungai, danau, saluran irigasi, waduk, air sumur, dan genagnan air lainnya yang teqrdapat di
perbukitan, pegunungan, dataran tinggi hingga dataran rendah dan pantai. Jenis-jenis ikan yang di produksi di perairan laut yaitu iak kerapu,

ikan kakap, ikan baronang, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis ikan yang di produksi di perairan payau yaitu ikan bandeng dean ikan
belanak. Beberapa contoh produksi ikan perairan tawar yaitu terdapat ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan lele, ikan patin, ikan gurame,
dan lain sebagainya (Lumentut,  2015).et al.,
Habitat udang dan hewan air lainnya sama dengan ikan, ada yang diperairan laut, payau, dan tawar. Beberapa jenis udang dan hewan air
lainnya yang di produksi di perairan laut yaitu cumi-cumi, kerang hijau, kerang darah, kepiting, lobster, kerang srimping, dan lain-lain.

Sedangkan untuk yang di produksi di perairan tawar yaitu udang, siput, dan lain sebagainya. Warung makan menyajikan makanan yang
  tidak spesifik, misalnya menyajikan beragam sayur dan lauk (Juanda, 2004 dalam jurnal Khamdevi  2014). Rumah  makan atauet al.,  

restorant di Indonesia biasanya diasumsikan sebagai temdpat makan dengan skala usaha yang besar dan untuk kalangan menengah keatas.
Sedangkan untuk tempat makan dengan skala usaha kecil serta untuk pelanggan yang berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah
biasanya disebut sebagai warung makan atau kedai makan (Ayodya, 2007 dalam jurnal Khamdevi  2014). Beberapa ciri khas dariet al.,  

warung makan yaitu tempat makan yang terbuat dari perabot dan dengan ruang yang sederhana. Dengan ciri khas tersebut, menu makanan
yang disajikan juga belum tentu “sederhana” rasanya. Beberapa warung makan menyajikan makan yang enak dan harga yang relatif murah.
Salah satu jenis warung makan yaitu warung tegal atau yang lebih dikenal dengan warteg. Warteg biasanya menyiapkan nasi putih beserta
berbagai macam lauk pauk. Beberapa orang banyak yang mengatakan bahwa jenis makanan yang disediakan di warteg merupakan makanan
yang murah, yaitu masakan yang biasanya sering dimasak dan disediakan di rumah/tempat tinggal sendiri. Contoh beberapa menu yang

biasanya sering disajikan di warteg, yaitu nasi putih, aneka sayur kuah, tumis sayuran, aneka balado, lauk goreng (seperti ikan, ayam, dll),
buah-buahan (seperti pisang), kerupuk, serta minuman dingin dan panas.

                              Tujuan  akhir  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  untuk  mmprediksi  populasi  di  warung  makan,  menghitung  tingkat  konsumsi  ikan
seKabupatenKendal, dan faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ikan di KabupatenKendal.
Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penelitian akan di lakukan di 9 kecamatan, yaitu Kaliwungu, Boja,

Kaliwungu Selatan, Kendal Kota, Cepiring, Pegandon, Rowosari, Sukorejo, dan Pageruyung. Survey pendahuluan dilakukan pada akhir
bulan Juli-Agustus 2018. Kemudian dilakukan survey lanjutan yang merupakan penelitian utama pada bulan Januari-Maret 2019. Penelitian
ini dilakukan 2 tahap, yaitu memprediksi populasi dan perhitungan tingkat konsumsi ikan di warung makan. Kabupaten Kendal memiliki 20
Kecamatan. Selanjutnya hasil dari prediksi populasi dan tingkat konsumsi ikan dikalikan sehingga diperoleh tingkat konsumsi ikan di
masing-masing wilayah. Kemudian  tingkat  konsumsi  ikan  akan  dilakukan  dengan  jumlah  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Kendal

sehingga akan diperoleh tingkat konsumsi ikan se-Kabupaten Kendal. Selanjutnya dilakukan analisa tentang metode pengolahan ikan yang
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dijual di warung makan di ketiga wilayah tersebut, tingkat konsumsi ikan berdasarkan habitat ikan (laut, payau, dan tawar), serta dilakukan
uji hubungan antara karakteristik sosioekonomi konsumen dengan tingkat konsumsi ikan per-Kecamatan di Kabupaten Kendal.
Tahap pertama yaitu menentukan kecamatan sampel berdasarkan urbanitas dan ketinggian lokasi. 

Tahap kedua dilakukan survey tingkat konsumsi ikan di warung makan di ketiga wilayah tersebut.
Tahap ketiga yaitu memprediksi populasi warung makan. Prediksi populasi dilakukan dengan membagi kecamatan sampel ke dalam 3
wilayah berdasarkan letak geografis (timur, tengah, dan barat).
Tahap keempat yaitu menghitung tingkat konsumsi ikan yang disediakan di warung makan di seluruh Kabupaten Kendal.
Tahap kelima yaitu menganalisa mtode pengolahan ikan.

Tahap keenam yaitu mendeskripsikan tingkat konsumsi ikan berdasarkan jenis ikan menurut habitatnya (laut, tawar, dan payau) di warung
makan per wilayah.
Tahap ketujuh yaitu menganalisa hubungan antara faktor sosioekonomi dengan tingkat konsumsi ikan per-Kecamatan di Kabupaten Kendal.
Variabel dari penelitian ini adalah pelaku usaha/ pengelola warung makan.
Parameter dr penelitian ini adalah jumlah populasi pengelola warung makan, tingkat konsumsi ikan menurut kelompok ikan (KIDS, KIDA,

KIMJ, dan KIB) berdasarkan SUSENAS 2017 yang sudah dimodifikasi, tiingkat konsumsi ikan (Ikan Segar, Udang dan Hewan air segar,
ikan diawetkan, makanan jadi, bumbu-bumbuan, dan lauk berbasis ikan) menurut jenis olahannya, dan tingkat konsumsi ikan (Ikan Segar,
Udang dan Hewan air segar, ikan diawetkan, makanan jadi, bumbu-bumbuan, dan lauk berbasis ikan) menurut habitat ikan (laut, payau, dan
tawar).
Indikator dalam penelitian ini adalah pengelola usaha  warung makan  yang dikenali oleh pelaku usaha  sejenis, tingkat konsumsi ikan

menurut jenis dan keragaman (Ikan segar, Udang dan hewan air segar, Ikan diawetkan, Makanan Jadi, Bumbu-bumbuan, dan Lauk berbasis
ikan lainnya), tingkat konsumsi ikan menurut jenis olahannya, dan tingkat konsumsi ikan menurut habitat ikan.
Alat pengumpulan data pada penelitian mengunakan alat bantu kuesioner. Alat pengumpulan data pada penelitian menggunakan alat bantu
kuesioner sebagai panduaan mengumpulkan data informasii nama dn lokasi warung untuk prediksi populasi serta data nama, jenis ikan dan
jumlah (terlampir), serta metode pengolahan untuk tingkat konsumsi ikan. Data kuisioner yang digunakan sebagai data primer.

Populasi dari penelitian ini adalah pengelolah warung makan di seluruh Kabupaten Kendal.
Sampel dari penelitian ini adalah pengelola warung makan di 9 Kecamatan sampel. Kecamatan sampel ditentukan berdasarkan urbanitas dan
ketinggian.

   Metode pengambilan sampel dilakukan dengan sampling  . Sampling   dengan cara membagi 9 kecamatan  kedalam 3snowball snowball
wilayah berdasarkan letak geografisnya yang dapat dilihat pada Tabel 3. Sampling untuk prediksi populasi dan perhitungan tingkat konsumsi

ikan dilakukan secara bersamaan sehingga responden terlibat dengan baik dalam proses prediksi populasi dan tingkat konsumsi ikan. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survey lapangan dengan melakukan wawancara pada pengelola warung makan.
Penelitian pendahuluan dilakukan dengan tujuan menentukan sebaran warung makan di masing-masing kecamatan, sehingga lokasi sampel
warung makan dapat ditentukan di masing-masing kecamatan.
Penelitian utama meliputi prediksi populasi di warung makan dan perhitungan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Kendal.

Prediksi populasi dilakukan dengan metode . Tahap sampling dimulai dengan memilih satupengelola warungmakan disnowball samplling
masing-masiing willayah (timur, tengah, dan barat). Tahap ii disebut dengan tahap. Kemudiian, pengelola warung makan tersebut diminta
untuk menyebutkan lima nama rekan pengeldola warung makan sejenis (sampling tahap 1). Lalu masing-masing pengelola warung makan
yang telah disebutkan, akan didatangi dan diminta untuk menyebutkan lima nama rekan pengellola wrung makan lainnya yang belum pernah
disebutkan pada tahap sebelumnya sehiingga diiharapkan ada 25 nama baru pengelola warung makan (samplingtahap2). Dari 25nama

tersebut, dipilih lima nama secara acak. Kelima pengelola yang terpilih, kemudian didatangi dan diminta untuk menyebutkan lima nama
pengelola warung makan lainnya (samplingtahap3). Tahap ini dilakukan terus-menerus hingga tidak lagi didapati nama pengelola warung
makan yang baru. Nama pengelola warungmakan yang sama hanya akan dihitung  satu kali sehingga masing-masing dari pengelola warung
makan hanya dihitung satu kali.
Data tingkat konsumsi ikan diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pengelola warungmakan. Tahap wawancara dilakukan

 secara bersama dengan tahap prediksi populasi (saat dilakukan  ). Tahap wawancara tingkat konsumsi ikan dilakukansnowballsampling
dengan metode 3 , maksudnya responden akan diminta untuk menyebutkan jenis dan keragaman ikan dan jumlahnya yang dibelidays recall
untuk dijual kembali kepada konsumen pada waktu H-1, H-2, dan H-3. Data jenis ikan seperti jenis ikan segar serta udang dan hewan air
lainnya yang segar akan dilengkapi dengan metode pengolahannya. Berdasarkan pengelompokan jenis dan keragaman ikan dapat dilihat
pada Tabel 4. Proses pengumpulan data akan dilakukan pada awal bulan di wilayah timur, tengah bulan di wilayah tengah, dan akhir bulan

di wilayah barat baik pada  dan .weekday weekend
Data tingkat konsumsi ikan akan disajikan dalam bentuk ikan segar. Konversi ke dalam bentuk ikan segar dilakukan dengan menggunakan
standar perhitungan AKI (Angka Konsumsi Ikan) yang dikeluarkan oleh KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan). Jika ada objek ikan
yang belum tercantum dalam standar tersebut, akan dikonversi ke resep daerah setempat. Standar konversi tercantum pada bagian lampiran
1.

Survey dilakukan dengan metode  3 days recall, sehingga nantinya  akan didapatkan data konsumsi ikan selama 3  hari. Data tersebut
selanjutnya dirata-rata sehingga didapatkan tingkat konsumsi ikan pehari (kg/warung/hari). Kemudian, data konsumsi ikan perhari dikali
365 untuk didapatkan  tingkat konsumsi  ikan per tahun (kg/warung/tahun). Semua  data tingkat  konsumsi ikan  disajikan dalam bentuk
kg/warung/tahun.

    Data  yan digunakan  dalam  tahap  prediksi  populasi  adalah  data  jumlah  sampel  pada  masingmasingtahapan  .  Data  samplingsnowball

snowball ditampilkan dalam tabel yang berisi jumlah nama baru pengelola w4arungmakan pada masing-masing tahapan  . Lalu,snowball
sampel dikategorikan menjadi da yaitu sampel aktif atau sampel yang diminta menyebutkan pengelola warung makayn dan sampel pasif
atau sampel yang tidak diminta menyebutkan pengelola warung makan.
Tahap selanjutnya yaitu melakukan proses optimasi. Dasar dari proses optimasi yaitu penambahan jumlah sampel baru akibat pengaruh

       sampel pasif.  Diasumsikan  bahwa  sampel  pasif  dapat  menyebutkan  sejumlah  nama  baru sesuai  dengan  banyaknya  nama  baru  yang

disebutkan oleh sampel aktif pada tahapan tertentu rantai . Proses ini dilakukan dengan prinsip interpolasi aljabar sehingga akansnowball
didapatkan jumlah optimasi populasi dari suatu rantai . (Marjanto, 2019). Proses optimasi ini dilakukan terhadap hasil snowball snowball
semua warung  makan di  ketiga  wilayah  sampel.  Tahapanptimasi  dapat dilihat  pada Tabel  5.  Selanjutnya  proses  pendugaan  populasi
dilanjutkan degan proses validasi. Proses validasi dilakukan dengan cara membandingkan jumlah poplasi yang dapat berdasarkan proses
optimasi ( ) dan perhitungan aktual ( ). Nilai koefisien validasi ( ) diambil dari teori Marjanto (2019). Fungsi dari koefisienPop Pakt KV

validasi ini yaitu untuk menyeseuaikan jumlah optimasi populasi dengan jumlah populasi aktual. Prediyksi populasi sendiri (Ppred) dihitung
dari hasil perkalian antara populasi optimasi dengan koefrisien validasi ( ). KV
Analisa hasil tingkat konsumsi ikan di warung makan dimulai dengan mengelompokan hasil survey tingkat konsumsi ikan berdasarkan
objek ikan di masing-masing kecamatan sampel. Selanjutnya, total konsumsi per-objek ikan dijumlahkan, sehingga akan diperoleh total
konsumsi ikan di warung makan di masing-masing kecamatan (kg/warung/tahun). Lalu  tingkat konsumsi ikan dikelompokan kembalji

menjadi 3 wilayah yaitu timur, tengah, dan barat serta dihitung rata-rata tingkat konsumsi iokan per wilayah (kg/warung/tahun). Rata-rata
tingkat konsumsi ikan perwilayanh akan dikaliokan dengan jumlah warung yang didapatkan dari hasil prediksi populasi, sehingga nantinya
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diperoleh total konsumsi ikan per wilayah (kg/tahun). Total konsumsi ikan tersekbut akan dijumlahkan dan dihitung ke dalam 20 kecamatan
sehingga didapatkan total konsumsi ikan di warung makan se-Kabupaten Kendal.
Dalam penelitian ini, faktpor-faktor sosioekonomi yang dianalisa diantaranya yaitu tingkat kesejahteraan, pendidikan, ldan perekonomian.

Uji hubungan faktor sosioekonomi terhadap tingkat khonsumsi ikan pada warung makan dilakukan metode . Hasil penelitian dibagiKendall
menjadi dua yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Hasil dari penelitian pendahuluan yaitu pelaku  usaha warung makan
tersebar secara tidak merata dan rata-rata berada di pusat keramaian, pelaku usaha saling mengenal serta mengetahui satu sama lain.
Hasil dari penelitian utama dibagi menjadi 5 yaitu memprediksi populasi, perhitungan tingkat konsumsi ikan di warung makan di Kabupaten
Kendal, tingkat konsumsi ikan berdasarkan jenis olahan ikan di warung makan, mendeskripsikan tingkat konsumsi ikan menurut habitat

ikan berdasarkan wilayah di Kabupaten Kendal, dan uji hubungan antara faktor sosioekonomi dengan tingkat konsumsi ikan di warung
makan.
Pada Tabel 8., dapat dilihat hasil dengan  didapati jumlah warung makan meningkat sampai tahap 2 dan menurun selamasampling snowball,
jalanya tahap . Warung makan dengan hasil  paling banyak berada di wilayah Timur, diikuti dengan wilayah Tengah, dansnowball snowball
Barat. 

                           Pada  Tabel  12.,  dapat  dilihat  analisa  prediksi  populasi  pada  warung  makan.  Nilai   (Koefisien  Validasi)  yang  digunakan  disiniKV
menggunakan teori dari Marjanto (2019). Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah populasi warung makan (Ppred) paling banyak berada di
wilayah Timur yaitu sebanyak 396, diikuti dengan wilayah Barat sebanyak 227, dan terakhir berada di wilayah Tengah sebanyak 205. Totdal
prediksi populasi di 9 Kecamatan pada warung makan yaitu 828.
Pada Tabel 13., dapat dilfihat bahwa jumlah populasi warung makan di 9 Kecamatan di KabupatenKendal yaitu sebbanyak 828. Populasi

warung makan di 20 Kecamatan atau se-KabupatenKendal sebanyak 1840.
apat dilihat bahwa jumlah sampel warung makan melebihi jumlah minimum yaitu 10 pada semua kecamatan. Diketahui jumlah sampel
warung makan di wilayah timur sebanyak 45, wilayah tengah sebanyak 40, dan wilayah barat sebanyak 34 sampel.
Hasil penelitian tingkat konsumsi ikan berdasarkan jenis dan keragaman ikan dapat dilihat pada Tabel 15. Tingkat konsumsiikan secara
keseluruhan per kecamatan sampel dapat dilihat pada Tabel 16. Kemudian untuk tingkat konsumsi ikan berdasarkan jenis dan keragaman

ikan per wilayah dapat dilihat pada Tabel 17.
Berdasarkan Tabel 15., dapat dilihat tingkat konsumsi ikan berdasarkan jenis dan keragaman ikan pada warung makan. Diketahui bahwa
jenis ikan yang paling banyak di konsumsi pada warung makan diseluruh kecamatan adalah jenis ikan segar. Konsumsi ikan tertinggi
berikutnya yaitu jenis ikan diawetkan. Sedangkan konsumsi paling rendah yaitu pada jenis bumbu-bumbuan.
Berdasarkan Tabel 16., dapat dilihat rata-rata konsumsi ikan pada warung makan dari seluruh jenis dan keragaman ikan bahwa konsumsi

ikan paling tinggi berada di Kecamatan Sukorejo yaitu sebesar 10.378,08 kg/warung/tahun dan konsumsi ikan paling rendah berada di
Kecamatan Boja yaitu sebesar 8.208,658 kg/warung/tahun.
Pada Tabel 17., dapat dilihat hasil penelitian tingkat konsumsi ikan di ketiga wilayah pada warung makan di kabupaten Kendal. Tingkat
konsumsi ikan paling tinggi terdapat di wilayah Timur yaitu sebesar 9,076,64 kg/warung/tahun. Kemudian diikuti wilayah Tengah yaitu
sebesar 8.879,63 kg/warung/tahun. Tingkat konsumsi ikan paling rendah pada warung makan terdapat pada wilayah Barat yaitu sebesar

8.498,81 kg/warung/tahun.
Pada Tabel 18., dapat dilihat tingkat konsumsi ikan pada warung makan se-Kabupaten Kendal. Tingkat konsumsi ikan di 9 Kecamatan yaitu
sebesar 7.343.903,46 kg/tahun. Tingkat konsumsi ikan se-Kabupaten Kendal yaitu sebesar 16.319.785,47 kg/tahun. 
Pada Tabel 19., dapat dilihat persentase jenis olahan ikan segar di ketiga wilayah di kabupaten Kendal. Pada Tabel 19., diketahui bahwa di
wilayah 1, 2, dan 3 jenis olahan yang banyak dipilih yaitu jenis olahan goreng dengan tingkat konsumsi sebesar 8.894,42 kg/warung/tahun,

6.467,80 kg/warung/tahun, dan 4.834,05 kg/warung/tahun. Lalu jenis olahan yang banyak tidak dipilih di wilayah Timur yaitu jenis olahan
ikan yang dipresto, pindang, dan pepes. Wilayah Tengah jenis olahan ikan yang banyak tidak dipilih yaitu kecap. Pada wilayah Barat jenis
olahan ikan yang banyak tidak dipilih yaitu kecap, dan pepes.
Pada Tabel 20., dapat dilihat tingkat konsumsi ikan berdasarkan wilayah menurut jenis olahan pada warung makan (kg/warung/tahun)
diketiga wilayah. Diketahui di wilayah Timur, Tengah, dan Barat jenis olahan yang banyak di pilih yaitu sambal atau yang biasa disebut

dengan balado yaitu sebesar 1.746,89 kg/warung/tahun, 1.091,64 kg/warung/tahun, dan 1.143,05 kg/warung/tahun. Sedangkan untuk jenis
olahan yang paling sedikit / tidak dipilih di wilayah Timur, Tengah, dan Barat yaitu jenis olahan yang digimbal, dimana wilayah Timur dan
Barat tidak ada yang mengonsumsi, serta wilayah Tengah dengan tingkat konsumsi sebesar 207,20 kg/warung/tahun.
Dari Gambar 2., dapat dilihat tingkat konsumsi ikan segar berdasarkan habitat ikan (laut, payau, dan tawar) bahwa ikan laut lebih banyak di
konsumsi di wilayah Timur diikuti wilayah Barat dan yang terakhir yaitu wilayah Tengah. Ikan jenis tawar paling banyak di konsumsi di

wilayah Barat diikuti dengan wilayah Tengah dan yang terakhir yaitu wilayah Timur. Jika dari keseluruhan dapat dilihat bahwa ikan payau
paling sedikit dikonsumsi di seluruh wilayah.
Pada Gambar 3., dapat dilihat tingkat konsumsi udang dan hewan air lainnya yang segar berdasarkan habitat ikan (laut, payau, dan tawar).
Dari gambar diatas bahwa tidak ada udang dan hewan air lainnya yang berjenis payau. Tingkat konsumsi udang dan hewan air lainnya lebih
didominasi udang laut dibandingkan dengan udang tawar. Tingkat konsumsi udang dan hewan air lainnya habitat perairan laut paling besar

berada di warung makan wilayah Timur, diikuti di wilayah Barat, dan yang paling rendah di wilayah Tengah. 
Gambar 4., dapat dilihat tingkat konsumsi ikan yang diawetkan berdasarkan habitat ikan (laut, payau, dan tawar). Tingkat konsumsi paling

  besar pada ikan  kategori perariran laut  dan Perairan  tawar  paling  banyak  di konsumsi di  wilayah Barat.  Selanjutnya konsumsi  ikan
diawetkan kategori perairan laut diikuti wilayah Tengah dan paling rendah di wilayah Timur. Lalu untuk konsumsi ikan kategori perairan
tawar diikuti wilayah Timur, dan paling rendah di wilayah Tengah.

Pada Gambar 5., dapat dilihat hasil penelitian tingkat konsumsi ikan jenis makanan jadi berdasarkan habitat ikan. Ikan kategori perairan laut
paling banyak di konsumsi di warung makan semua wilayah, tetapi konsumsi paling tinggi berada di wilayah Barat, diikuti wilayah Tengah,
dan yang paling rendah berada di wilayah Timur. Untuk ikan kategori perairan payau paling banyak di konsumsi di wilayah Tengah, diikuti
wilayah Barat, dan yang paling rendah berada di wilayah Timur. Sedangkan untuk ikan kategori perairan tawar paling banyak di konsumsi di
warung makan wilayah Barat, diikuti wilayah Timur, dan yang terakhir yaitu wilayah Tengah.  

Pada Gambar 6., dapat dilihat hasil penelitian tingkat konsumsi ikan jenis bumbu-bumbuan berdasarkan habitat ikan. Bumbu-bumbuan yang
dimaksud disini seperti terasi, petis, saus sambal, kecap, saus kemasan atau yang menggunakan bahan dasar ikan. Pada gambar diatas
diketahui bahwa warung makan yang menggunakan bumbu-bumbuan paling banyak berada di wilayah Timur, diikuti wilayah Barat, dan
terakhir yaitu di wilayah Tengah. Dari hasil penelitian tersebut juga diketahui bumbu-bumbuan yang digunakan semuanya berasal dari ikan
kategori perairan laut.

Pada Gambar 7., dapat dilihat grafik hasil tingkat konsumsi lauk berbasis ikan lainnya berdasarkan kategori ikan (laut, payau, dan tawar).
Konsumsi lauk berbasis ikan lainnya yang paling tinggi berada di warung makan wilayah Barat, kemudian diikuti di warung makan wilayah

 Timur, sedangkan  paling rendah berada di warung makan wilayah Tengah. Pada Gambar diatas juga diketahui bahwa konsumsi lauk
berbasis ikan lainnya hanya ada kategori ikan yang berasal dari perairan laut.

               Pada  Tabel  21.,  dapat  dilihat  bahwa semua  faktor  sosioekonomi  memiliki  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05.  Oleh  karena  itu  dapat

 disimpulkan bahwa faktor  sosioekonomi  dan  produktivitas  ikan  tidak ada  hubungannya  dengan  tingkat  konsumsi  ikan  pada warung
makan.Saat ini di  Kabupaten  Kendal  sedang mengalami  perkembangan industri yang  cukup  pesat  dari berbagai aspek, seperti  aspek
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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  2011), dalam menunya warung makan juga menyediakan berbagaiet all.,
jenis dan olahan ikan. 

Pada penelitian ini diperlukan prrediksi populasi dikarenakan subjek dari penelitian ini merupakan sektorusaha informal yaitu warungmakan
tidak memiliki daftar seluruh unit sampel yang terdapat pada populasi sampel. Unbtuk menghitung tingkat konsumsi ikan se-Kabupaten

 Kendal sangat diperlukan data populasi warungmakan, oleh karena itu dilakukan prediksi populasi dengan teknik  . Hasil darisnowball
penelitian pendahuluan menunjukan bahwa pelaku usaha warung makan saling mengenal satusama lain. Teknik  yaitusampling snowball
mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang dilakukan terus-menrus (Nurdiani,

2014). Teknik   merupakan suatu pendekatan untukmenemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengansnowbal
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 dengn membagi kecamatan sampel kedalam tiga wilayah yaitu, wilayah timur (Kecamatan Kaliwungu,

                   Kaliwungu  Selatan,  dan  Boja),  wilayah  tengah  (Kecamatan  Kendal  Kota,  Pegandon,  dan  Cepiriing),  dan  wilayahbarat  (Kecamatan

Pageruyung, Sukorejo, dan Rowosari). Pada masing-masing Kecamatan dipilih satu pelaku usaha wrung makan. Pemilihn sampel awal
       dilakukan   secara  acak   ( ).  Proses   pengambilansampel  dilakukan   dengan   meminta   pelaku  usaha   warung   makan  pertamarandom

menyebutkan5 nama pelaku usaha warung makan lainnya (tahap1). Lalu pelakuusaha warungmakan yang sudah disebutkan akan didatangi
dan diminta untuk menyebutkan 5 nama pelaku usaha warung makan lainnya (tahap3). Tahap selanjutnya dipilih 5 pelaku usaha warung
makan untuk didatangi dn diminta menyebut nama pelaku usaha warung makan lainnya secara random. Dilakukan secara terus menerus

hingga tidak ditemukan nama baru lagi. 
Berdasarka, diketahui jumlah sampel terus meningkat hingga tahap 2, dan setelah tahap 2 jumlah sampel yangbaru akan cenderung menurun
secara perlahan. Penurunan jumlah sampel dikarenakan menurunnya jumlah sampel yang baru. Setelah dffilakukan deskripsi sampling
snowball, tahap selanjutnya yaitu melakukan optimasi.Tahapini berpusat pada penambahan jumlah sampel baru akibat keberadaan jumlah
sampel pasif. Untuk melakukan tahap optimasi menggunaka prinsip interpolasi dengan memanfaat nilaifaktor (Pi). Hasil optimasi snowball

                       pada  Tabel  9-11.,  menunjukan  bahwa  semakin  tinggijumlah  sakmpel  yang  pasif  maka  akan  semakin  tinggi  juga  nilaiptimasi  yang
didapatkan. 
Setelah dilakukn tahaoptimasi jberikutnya dilanjutkan dengan tahap validasi. Tujuan dari tahap validasi yaitu utu menyetarakan jumlah
populasi optimasi dengan jumlah populasi aktual. Pada tahap validalsi tkerdapat nilaai KV (koefisien validasi). Nilai KV didapat dari teori.
Nilai KV tersebut digunakan untuk memprediksi populasi di warungmakan. Digunakannyga 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, wilayahtengah
sebesar 1,93, dan wilayah barat sebesar 2,18. Nilai KsV menunjukan semakin beshar nilainya makja akan sedgemakin baik pula iklim usaha
informal tersebut dan keberadsaan populasinwya akan semaakin banyak jug. Nilhai KV juga akan menunjukan jumlgah pelaku usaha sektor
informal yang tidak terjjangkau dalam sapfroses . Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 12., jumlah prediksi populasi wagwrungsnowball
makan di Kabupaten Kendal berdasarkan wilayah yaitu 396 pada wi3layah Timur,w 205 pada wilayah Tengah, dan 227 untuk wilayah Barat.

  qSehingga togtal warung  makan di  9 Kecamatan yaitu  sebanyak 828. Kemudian  dapat dihitung  jumglah  populasi  warung makan  di
Kabupaten Kendal sebanyak 1840.
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 wilayahTimur 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 perwilayah (kg/warung/tahun) selanjutnya dikali dengan jumlah jpurediksi populasi (warung) yang diperoleh dari
tahap prediksi populasi sehingga nantinya akan didapaytkan 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 koinsumsi ikan di 9kecamatan selanjutnya dihitung tingkat konsumsi ikan seKabupatenKendasl. Perhitungan tingkat konsumsi ikan
se-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.
Menurut Yuliati (2011) bahwa tidak hanya harga yang menjadi faktor penentu konsumen membeli suatu produk, tetapisuatu produuk yng
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. Jeenis olahan yng paling banyak dipilih yaitu jenis olahan goreng. Semua produk pangan yang di goreng lbih 

disukai dibandingkan dengan produk pangan yang direbus. Hal tersebut sesuai dengn 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. 
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,
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0,3 gram lemak, 7,3 gram karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, serta air (Handoko  2017). Rachmawati et al., 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 pertumbuhan gigi dan tulang). Hal

yang paling utama yang menyebabkan jenis olahan sambal (balado) lebih disukai disemua wilayah karena adanya senyawa  yangcapsaicin
memberikan rasa pedas sehinga dapat meningkatkan nafsu makan orang-orang yang mengonsumsinya. 
Tingkat konsumsi jenis ikan sgar dapat dilihat pada Gambar 2., diketahui bahwa di wilayah Timur jenis ikan yang dikonsusi lebih banyak
yang berasal dari perairan laut, sedangkan di wilayah Tengah dan Barat ikan yng 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 ikn 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 konsummsi 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

wilayahbarat, diikuti wilayah tengah, dan yang terakhir terdapat di wilayah timur. Untuk tingkat konsumsi makanan jadi yng berasal dari
perairan tawar paling tinggi di konsumsi di wilayah barat, dikuti wilayah timur, dan paling rendah tedapat di wilayh tengah. Tingkat
konsumsi ikan jenis makanan jadi yang berasal dari perairan payau paling tinggi terdapat di wilayah tengah, diikuti wilayah barat, dan yang
paling rendah terdapat di wilayah timur.
Pada Gambar ., 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. Hl tersebut berarti warung makan di semua wilayah menggunakan bumbu-bumbuan
untuk mmbuat sambal atau untuk mengolah bahan pangan menjadi masakan. 
Lauk berbasis ikan lainya yng dimaksud disini yaitu adalah kerupuk udang, kerupuk terung, kerupuk ikan, kerupuk petis, rmpeyek udang,
rempeyek wader, udang gimbal, dan bakso ikan. Dari contoh diatas semuanya tersuk ke dalam kategori ikan perairan laut, karena bahan
utamanya menggunakan ikan yag 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. 
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 hubunga  antara tingkat pendidikan serta  perekonomian  dengan tingkat  konsumsi  ikan.  Tingginya tingkat pendidikan pada

konsumen maka tingkat konsumsi ikannya pun akan meningkat. Hal tersebut daat 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 seeorang untuk mengonsumsi suatu makanan yang bergizi. Jika pendidikan seseorang tersebu 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 tidk dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi dan tingkat konsumsi ikan.
Hal tersebut bisa saja mennjukan bahwa konsumen dengan penghasilan yang rendah tetap mengosumsi makanan dluar rumah, salah satunya
warung makan. Berdasarkan Tabel 21., diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan juga tidak berhubungan dengan produktivitas ikan pada
warung makan.

Prediksi populasi warung makan se-KabupatenKendal yaitu pada wilayah Timur sebanyak 396, wilayah Tengah sebanyak 205, dan wilayah
Barat sebanyak 227.
Tingkat konsumsi ikan di warung makan se-Kabupaten Kendal yaitu sebesar 16.319.785,47 kg/tahun.
Faktor sosioekonomi tidak ada hubungan dengan tingkat konsumsi ikan pada warung makan.Dapat dilakukan peneltian lebih lanjut tentang
faktor yang mempengaruhi konsumsi ikan di dalam dan luar rumah tangga.
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