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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia yang merupakan negara maritim, 2/3 wilayahnya terdiri dari perairan, namun 

masih kurang akan gizi protein khususnya dalam konsumsi ikan. Hal ini tidak sejalan 

dengan orientasi pembangunan nasional yang berbasis kemaritiman. Karena Indonesia 

merupakan negara yang kaya dan sangat melimpah hasil lautnya, rendahnya konsumsi 

masyarakat terhadap hasil laut menjadi masalah. Pasalnya, berdasarkan data dari BPS 

(2017), indeks konsumsi protein masyarakat Indonesia hanya sebesar 62,11 

gram/kapita/hari dari pola pangan harapan (PPH) minimal 150 gram/kapita/hari 

(Hamidah et al., 2017). 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Kendal 

 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di pesisir utara laut jawa, dengan luas 

wilayahnya sebesar 1.000,23 km
2
 dan panjang garis pantai 42 km

2
. Kabupaten Kendal 

memiliki topografi yang terbagi menjadi tiga, yaitu: daerah pegunungan yang 

terletak di bagian selatan, daerah perbukitan yang terletak di bagian tengah, serta 

dataran rendah dan pantai yang terletak di bagian utara. Melihat topografi daerah 

yang bervariasi, Kabupaten Kendal sangat bagus bagi usaha budidaya perikanan. Sub 
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sektor perikanan yang dimiliki Kabupaten Kendal meliputi perikanan laut dan perikanan 

darat. Perikanan darat terdiri dari budidaya tambak dan kolam serta perairan umum. Di 

Kabupaten Kendal, produksi perikanan laut dihasilkan dari empat Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) yaitu TPI Tawang, Sendang Sikucing, Tanggul Malang, dan Bandengan. 

Pada tahun 2016, produksi perikanan laut yang dihasilkan dari keempat TPI tersebut 

sebesar 3.086.445 kg, naik 66,04 persen dibandingkan produksi tahun yang lalu. 

Tingkat konsumsi ikan dalam rumah tangga di Kabupaten Kendal sebanyak 17,96 

kg/kap/th, sedikit lebih tinggi dari rata-rata konsumsi ikan Jawa Tengah yaitu 17,93 

kg/kap/th (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2017). 

 

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil tahun 2016 tercatat sebanyak 961.989 jiwa yang terdiri dari 485.754 jiwa atau 

50,49% penduduk laki-laki dan 476.235 jiwa atau 49,51% penduduk perempuan yang 

tersebar di 20 kecamatan. Kabupaten Kendal adalah salah satu basis Pondok Pesantren 

di Jawa Tengah. Sejumlah 942.872 jiwa beragama Islam atau sebanyak 98% dari total 

penduduk di Kabupaten Kendal. Terdapat 245 Pondok Pesantren di Kabupaten Kendal 

dengan jumlah santri sebanyak 29.140 jiwa. Lokasi Pondok Pesantren tersebar di 

seluruh kecamatan  Kabupaten Kendal dengan beragam topografinya. Sebaran lokasi 

Pondok Pesantren dapat dilihat pada Tabel 1, dengan tanda yang tertera merupakan 

kecamatan sampel dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1. Banyaknya Pondok Pesantren, Pengajar, dan Santri Kabupaten Kendal, 2015 

No. Kecamatan Jumlah Pondok 

Pesantren (jiwa) 

Jumlah Pengajar 

(jiwa) 

Jumlah  

Santri (jiwa) 

1. Plantungan 10 73 1.005 

2. Sukorejo 14 158 2.723 

3. Pageruyung 11 158 1.391 

4. Patean 8 100 1.573 

5. Singorojo 12 74 1.078 

6. Limbangan 13 75 1.086 

7. Boja 14 74 1.067 

8. Kaliwungu 28 254 4.667 

9. Kaliwungu Selatan 2 2 0 

10. Brangsong 10 116 1.144 

11. Pegandon 18 115 1.901 

12. Ngampel 10 116 1.904 

13. Gemuh 13 74 1.037 
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No. Kecamatan Jumlah Pondok 

Pesantren (jiwa) 

Jumlah Pengajar 

(jiwa) 

Jumlah  

Santri (jiwa) 

14. Ringinarum 6 36 302 

15. Weleri 10 50 569 

16. Rowosari 11 61 788 

17. Kangkung 5 54 648 

18. Cepiring 10 60 768 

19. Patebon 19 250 4.579 

20. Kota Kendal 21 66 892 

Jumlah 245 1.966 29.140 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2017 

 

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) merupakan salah satu upaya 

yang diinisisasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kesadaran 

gizi individu maupun masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Kampanye ini 

disambut baik oleh masyarakat dan beberapa daerah di Indonesia telah melaksanakan 

kampanye dengan melibatkan para siswa sekolah dasar untuk mengkonsumsi ikan 

sebagai asupan gizi yang dapat mencerdaskan otak. Selain itu kampanye juga 

melibatkan ibu rumah tangga untuk memasak makanan berbahan baku ikan 

(Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018). 

 

Indonesia adalah negara dengan konsumsi ikan yang tergolong rendah, sebesar 43,94 

kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan 

dengan konsumsi ikan di negara Jepang yang mendekati 100 kilogram per kapita per 

tahun (Rabilla et al., 2018). Terjadinya peningkatan tumbuh kembang anak di negara 

Jepang dalam beberapa waktu terakhir, diasumsikan karena adanya perubahan pola 

konsumsi ke arah pola konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani dan 

mengkonsumsi sumber laut lain yang berkaitan dengan berbagai zat gizi esensial. 

Menurut Nilawati (2006), budaya makan ikan yang tinggi pada masyarakat Jepang telah 

membuktikan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di 

Jepang. Dalam penelitian yang berbeda, orang tua di Jepang yang mengkonsumsi ikan 

dan sumber hasil laut lainnya memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit jantung dan 

pembuluh darah. Bukan hanya itu, mengkonsumsi ikan juga dapat mengurangi resiko 

terkena penyakit jantung koroner. Diketahui dari salah satu pulau di Jepang yakni 

Okinawa, yang terkenal dengan proses penuaan yang sehat terhadap penduduknya. 

Penduduk Okinawa yang berusia 80 tahun ke atas, terbebas dari demensia atau 
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terjadinya penurunan fungsi otak. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya konsumsi 

omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) yang juga didapatkan dari ikan yang 

dikonsumsi (Nishihira et al., 2016).  

 

Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah menduduki posisi terendah nomor 2. 

Berdasarkan data dari BPS, rendahnya tingkat konsumsi ikan ternyata hanya didasarkan 

pada survey tingkat konsumsi di dalam rumah tangga saja, sedangkan konsumsi ikan di 

luar rumah tangga belum dihitung, seperti rumah sakit, Lembaga Permasyarakatan, 

Pondok Pesantren, restoran, warung makan, dan lain-lain. Dalam penelitian yang 

dilakukan ini terfokus pada Pondok Pesantren. Dalam Pondok Pesantren, menu dan 

jenis makanan biasanya sudah disiapkan dari pihak pengelola dan para santri tidak 

mempunyai kewenangan untuk memilih menu makanan sendiri. Sementara untuk alasan 

utama pemilihan Kabupaten Kendal adalah karena letak geografis yang memiliki 

karakteristik kawasan pantai, dataran rendah hingga sedang serta pegunungan.  

 

Kabupaten Kendal disamping memiliki potensi ikan laut, ikan air payau juga memiliki 

perikanan air tawar. Alasan lain adalah Kabupaten Kendal sebaran kawasan pedesaan 

dan perkotaan, baik semi urban maupun urban, yang merata di semua dataran. Mulai 

dari daerah dataran tinggi dan dataran rendah terdapat Pondok Pesantren sebanyak 245 

pondok dengan berbagai ukuran serta jumlah santri sebanyak 29.140 jiwa. Sehingga 

Pondok Pesantren menyumbang 3% populasi dari seluruh penduduk Kabupaten Kendal. 

Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dalam mengkonsumsi ikan berdasarkan kedekatan lokasi Pondok Pesantren 

dengan pantai dan ukuran skala pondok. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Jenis Ikan yang Dikonsumsi 

Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh 

manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis 

ikan yaitu dari laut dan dari perairan di darat. Ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan 

berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut seperti penangkapan langsung dari alam 

dan hasil pembudidayaan. 
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Ikan konsumsi dapat dibedakan menjadi kelompok ikan pelagis dan ikan demersal. 

Perairan Kendal merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial di perairan utara 

Jawa Tengah dalam penyebaran ikan pelagis dan demersal. Ikan pelagis memiliki 

habitat di wilayah perairan pesisir laut dan biasanya dapat berenang secara berkelompok 

dalam jumlah yang cukup besar. Tujuannya dalam berkelompok dalam jumlah besar 

sebagai salah satu upaya dalam memudahkan mencari makan, mencari pasangan, dan 

sebagai pertahanan diri dalam menghindari predator. Contoh dari kelompok ikan pelagis 

diantaranya ikan ekor kuning, ikan tongkol, ikan tenggiri, dan ikan tuna (N. Agung et 

al., 2018). Sedangkan ikan demersal lebih menyukai perairan yang berlumpur dengan 

hidup bergerombol. Ikan demersal biasanya berada pada bagian dasar perairan yang 

umumnya berlumpur dan berpasir. Contoh dari kelompok ikan demersal diantaranya 

ikan kerapu, ikan bandeng, dan ikan baronang (Anggraeni et al., 2016).  

 

Pada umumnya, jenis-jenis ikan konsumsi yang berasal dari laut dilakukan dengan 

penangkapan secara langsung di laut, sementara hanya sedikit jenis ikan laut yang 

dilakukan dengan upaya pembudidayaan. Jenis-jenis ikan konsumsi diperoleh dari 

penangkapan di laut dilakukan oleh nelayan mulai dari nelayan kecil yang 

mengandalkan jala lempar hingga nelayan besar yang menggunakan peralatan modern. 

Sedang pada jenis ikan konsumsi yang berasal dari perairan air tawar biasanya 

ditangkap secara langsung dari habitat hidupnya seperti sungai, dan dapat juga 

dibudidayakan di dalam kolam atau empang. Ada pula jenis ikan konsumsi dari perairan 

air payau yang berasal dari campuran air laut dan air tawar. Jenis ikan air payau ini 

merupakan hasil budidaya yang dilakukan di daerah yang dekat dengan sumber air laut, 

umumnya dibudidayakan dalam tambak.  

 

1.2.2. Sistem Distribusi dan Transportasi Ikan yang Dikonsumsi 

Ikan merupakan bahan pangan yang sangat mudah mengalami kerusakan dan penurunan 

kualitas. Sedangkan permintaan pasar akan ikan konsumsi harus tetap dipenuhi hingga 

ke daerah pelosok yang jauh dari sumber habitat ikan. Penanganan dalam sistem 

transportasi merupakan hal yang perlu diperhatikan agar ikan dapat tetap hidup dengan 

kualitas yang baik hingga sampai ke tujuan. Penanganan sistem transportasi yang 
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kurang baik dapat menyebabkan ikan stress dan terjadi aktivitas fisik sehingga akan 

menurunkan kualitas ikan, seperti berkurangnya kesegaran ikan, melunaknya tekstur 

otot, dan menurunnya kualitas hasil fillet (Abid et al., 2014). 

 

Kabupaten Kendal memiliki panjang jalan 731,33 kilometer yang dibagi menjadi tiga 

status kepemilikan yaitu jalan negara 49,36 km, jalan provinsi 98,00 km, dan jalan 

kabupaten 584,33 km. Kondisi jalan yang bagus mempengaruhi kelancaran lalu lintas 

produk dari satu daerah ke daerah lain. Jumlah angkutan darat tercatat sebanyak 11.520 

unit dengan presentase terbesar pada mobil barang 88,17% (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Kendal, 2017).  

 

Dalam pendistribusiannya, terdapat teknologi transportasi sistem kering dan basah. Pada 

sistem kering, tidak menggunakan air sebagai media pengangkutannya, melainkan ikan 

dibuat dalam kondisi pingsan (anestesi). Anestesi ikan merupakan suatu tindakan yang 

akan membuat tubuh ikan kehilangan kemampuan untuk merasa karena aktifitas 

respirasi dan metabolisme rendah. Sehingga ikan mengalami perubahan fisiologis dari 

keadaan sadar menjadi pingsan. Bahan anestesi alami yang umumnya digunakan 

merupakan bahan kimia organik hasil metabolit sekunder yang kebanyakan terkandung 

dalam tanaman tingkat tinggi, antara lain senyawa metabolit sekunder seperti saponin 

dan rotenone (Abid et al., 2014). 

 

Sistem transportasi yang umumnya dilakukan adalah sistem basah. Dalam 

pendistribusiannya, ikan akan ditampung dalam wadah gentong yang diberi air. Meski 

sistem ini telah terbukti memberikan hasil tingkat kelangsungan hidup yang tinggi, 

namun dalam pendistribusiannya tidak dapat dilakukan dengan jumlah ikan yang 

banyak. Ikan yang dapat diangkut jumlahnya lebih sedikit karena membutuhkan ruang 

yang luas dengan bobot yang cukup berat. Pengangkutan dengan menggunakan mobil 

dinilai kurang efisien apabila jumlah ikan yang diangkut hanya sedikit atau dibawah 100 

kg. Sedangkan tidak semua tempat asal ikan ataupun kolam pemancingan memiliki 

akses jalan yang dapat dilalui oleh mobil, sehingga wadah gentong perlu diangkut dari 

tempat asal ikan menuju mobil ataupun sebaliknya. Selain menggunakan mobil, 

transportasi sistem basah dapat dilakukan dengan menggunakan motor. Namun, jumlah 
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ikan yang dapat diangkut hanya berkisar 10-20 kg dengan waktu tempuh berkisar 1 jam 

(Abidin et al., 2015). 

 

1.2.3. Jenis-Jenis Pondok Pesantren 

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan 

tertua sejak enam abad yang lalu. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain, 

Pondok Pesantren memiliki ciri khasnya sendiri. Pondok Pesantren merupakan lembaga 

pendidikan yang terfokuskan kepada pendalaman ilmu keagamaan. Namun, dalam 

perkembangannya, telah terjadi banyak perubahan mulai dari segi keilmuan yang telah 

mengadopsi mata pelajaran umum, serta kini telah menjadi institusi yang memiliki 

kelengkapan fasilitas untuk membangun potensi santri, tidak hanya terbatas pada 

akhlak, nilai, intelektual dan spiritualnya saja (Khuriyah et al., 2016). 

 

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan paling variatif, dikarenakan adanya 

kebebasan dari pendirinya untuk membawa pesantrennya dengan penekanan pada suatu 

kajian tertentu. Dengan banyaknya variasi pesantren tersebut, maka dibedakan secara 

kategorial yang ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu dari segi rangkaian kurikulum, 

tingkat kemajuan dan kemodernan, keterbukaan terhadap perubahan, serta dari sudut 

sistem pendidikannya. Dilihat dari segi kurikulum, pesantren digolongkan menjadi 

pesantren modern, pesantren tahassus, dan pesantren campuran. Sedangkan ditinjau dari 

perspektif keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, pesantren dibedakan 

menjadi pesantren salafiyah dan khalafi. Pesantren salafiyah bersifat konservatif, 

sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif (Khuriyah et al., 2016). Terdapat pula 

pesantren tradisional dan modern. Perbedaan keduanya terdapat pada perspektif 

manajerialnya. Pesantren modern telah dikelola dengan rapi dan sistematis dengan 

kaidah manajerial yang umum. Sementara itu, pesantren tradisional berjalan secara 

alami tanpa berupaya melakukan pengelolaan secara efektif. 

 

1.2.4. Konsumsi Ikan di Indonesia 

Tingkat konsumsi ikan di Indonesia terhadap komoditas ikan dikonversi dalam satuan 

kilogram per kapita per tahun. Pada suatu penelitian, terdapat hasil yang cukup menarik 
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terkait konsumsi ikan yang menyimpulkan bahwa konsumsi ikan suku Bugis lebih 

tinggi dibandingkan dengan suku Sunda yang keduanya berdomisili di wilayah yang 

sama yakni sekitar waduk Cirata. Rata-rata kontribusi ikan yang dikonsumsi terhadap 

angka kecukupan protein suku Bugis sebesar 67,9% sedangkan untuk suku Sunda 

25,8%. Kontribusi ikan terhadap angka kecukupan energi untuk suku Sunda dan Bugis 

masing-masing sebesar 7,2% dan 15,9%. Hal ini menandakan adanya perbedaan pola 

konsumsi atau budaya makan ikan berdasarkan suku/etnis, atau tepatnya kondisi 

geografis asal. Budaya makan ikan sebagai bagian dari budaya bahari lebih melekat 

pada suku Bugis yang memang dari sejarahnya mereka merupakan kelompok pelaut 

ulung (Djunaidah, 2017).  

 

Angka penyediaan ikan dan konsumsi ikan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya 

peningkatan (Tabel 2). Rata-rata peningkatan penyediaan ikan dalam kurun waktu lima 

tahun yakni pada periode 2010 hingga 2014 sebesar 7,85%, sedangkan kenaikan dalam 

jangka waktu satu tahun yakni pada periode 2013 hingga 2014 sebesar 8,44%. Rata-rata 

peningkatan angka konsumsi ikan dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2010 

hingga 2014 sebesar 5,78 %, sedangkan kenaikan angka konsumsi ikan dalam setahun 

yakni 2013-2014 sebesar 8,32%. Capaian angka sementara konsumsi ikan pada tahun 

2015 adalah sebesar 41,11 kg/kap/th, sedikit melebihi target yang telah ditetapkan. 

Mencermati Tabel 2, angka penyediaan ikan selalu melebihi angka konsumsi ikan. 

 

Tabel 2. Angka Penyediaan Ikan, Konsumsi Ikan serta Pertumbuhannya Periode Tahun 

2010-2014 

Uraian Tahun Pertumbuhan (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2010-2013 2013-2014 

Penyediaan 

ikan 

(kg/kap/th) 

38,39 42,49 47,22 47,77 51,80 7,85 8,44 

Konsumsi ikan 

(kg/kap/th) 

30,48 32,25 33,89 35,21 38,14 5,78 8,32 

Sumber: statistik.kkp.go.id 

 

Diperlukan adanya perencanaan yang matang agar penyediaan ikan dengan angka 

kebutuhan ikan yang dikonsumsi seimbang, sehingga akan terjamin bahwasannya ikan 

akan selalu tersedia dalam jumlah yang mencukupi sehingga tidak terjadi kekurangan 

penyediaan (supply). Berdasarkan paparan Kinerja 2016 & Outlook 2017 Direktorat 

http://statistik.kkp.go.id/
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Jenderal Penguatan Daya Saing (Ditjen PDS), terlihat bahwa ada target kenaikan angka 

konsumsi ikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2016 angka konsumsi ikan diharapkan 

meningkat menjadi 43,88 kg/kap/th. Pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 diharapkan 

angka konsumsi ikan masing-masing meningkat menjadi 47,12 kg/kap/th; 50,65 

kg/kap/th; 54,49 kg/kap/th dan 54,49 kg/kap/th pada tahun 2020. Dengan demikian, 

perlu adanya strategi peningkatan penyediaan ikan, baik yang berasal dari usaha 

perikanan tangkap maupun perikanan budidaya (Djunaidah, 2017). 

 

Berdasarkan data SUSENAS 2016, nilai konsumsi ikan tertinggi pada wilayah 

Indonesia timur, sedangkan nilai konsumsi ikan terendah pada Jawa Tengah. 

Kementerian Kelutan dan Perikanan tahun 2016 mengkategorikan daerah dengan nilai 

konsumsi ikan rendah apabila nilai konsumsi di bawah 20 kg/kap/th, kemudian 

konsumsi sedang pada angka 20-31,4 kg/kap/th, dan konsumsi tinggi apabila nilai 

konsumsi  di atas 31,4 kg/kap/th. Diketahui pula bahwa 41% provinsi berada pada 

konsumsi ikan tinggi, 38% provinsi termasuk konsumsi ikan sedang, dan 21% provinsi 

termasuk dalam konsumsi rendah. Provinsi yang paling tinggi dalam mengkonsumsi 

ikan adalah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan 

Maluku Utara. Sedangkan provinsi dengan tingkat konsumsi ikan terendah adalah DI 

Yogyakarta, Papua, Jawa Tengah, DI Jakarta, dan Bali (Arthatiani et al., 2018). 

 

1.2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Ikan 

Menurut Simanjuntak (2016), terdapat beberapa faktor ditengarahi sebagai penyebab 

rendahnya konsumsi ikan di Indonesia, antara lain :  

1. Faktor budaya, dikarenakan adanya perbedaan budaya pada masyarakat Indonesia 

yang lebih condong gemar mengkonsumsi pangan tertentu dengan olahan tertentu. 

Seperti masyarakat Padang yang lebih gemar mengkonsumsi masakan bersantan, 

sedangkan masyarakat Jawa lebih gemar mengkonsumsi masakan manis dan tidak 

semua jenis ikan cocok apabila diolah dengan masakan tersebut. 

2. Kondisi geografis, letak tempat tinggal pada suatu daerah dapat memengaruhi 

dalam konsumsi ikan. Pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai 

umumnya memiliki matapencaharian sebagai nelayan dengan ketersediaan ikan 



10 

 

 

 

yang melimpah. Ikan hasil tangkapan tersebut dapat dijual kembali dan akan 

digunakan sebagai konsumsi sehari-hari sebagai penyumang protein. 

3. Penghasilan rumah tangga, dikarenakan bervariasinya harga ikan di pasaran akan 

mempengaruhi konsumsi ikan dengan jenis tertentu pada suatu keluarga. Pada 

masyarakat kalangan keatas, cenderung lebih sering mengkonsumsi ikan berprotein 

tinggi yang biasanya dijual dengan harga yang mahal. Sedangkan masyarakat 

kalangan kebawah kurang memperhatikan makanan tersebut mengandung gizi 

tinggi atau tidak, namun lebih mengutamakan kekenyangan yang diperoleh.  

4. Pola konsumsi makan keluarga, yang akan berpengaruh terhadap kesukaan pada 

keluarganya. Suatu keluarga yang memiliki pola makan tertentu, akan 

mempengaruhi tingkat kesukaan tiap individu dalam keluarga tersebut terhadap 

makanan yang dikonsumsinya. 

Ketersediaan ikan, yang terdiri dari ikan laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. 

Ketersediaan ikan pada suatu wilayah akan mempengaruhi tingkat konsumsi ikan pada 

masyarakat. Seperti sedikitnya ketersediaan ikan laut pada daerah yang jauh dari pesisir 

pantai, atau sedikitnya ketersediaan ikan air tawar pada daerah pesisir pantai akan 

menimbulkan kejenuhan pada masyarakat untuk mengkonsumsi jenis ikan tertentu 

dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga masyarakat akan lebih memilih 

mengkonsumsi jenis pangan lainnya sebagai sumber protein. 

 

Pola konsumsi makanan di suatu daerah berubah-ubah sesuai dengan perubahan 

beberapa faktor atau kondisi setempat, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu : 

1. Faktor yang berhubungan dengan persediaan atau pengadaan bahan pangan. Faktor 

yang termasuk di dalamnya adalah geografi, iklim, kesuburan tanah, sumber daya 

perairan, teknologi, transportasi atau distribusi. 

2. Faktor kebiasaan makan. Taraf kehidupan sosial ekonomi dan adat kebiasaan 

masyarakat setempat memegang peranan penting dalam pola konsumsi makan 

penduduk. 

 

Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh ketika mengkonsumsi ikan, diantaraya 

akan terpenuhi kebutuhan 10 asam lemak esensial, menurunkan tekanan darah, 

menurunkan kadar kolesterol, menurunkan berat badan, merangsang pertumbuhan otak 

dan kecerdasan, baik untuk kesehatan mata, mencegah keriput dan proses penuaan kulit, 
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serta mencegah penyakit berat seperti jantung, kanker payudara, dan kanker prostat. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan asupan ikan minimal dua porsi 

per minggunya (Pratisti, 2017). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui besaran tingkat konsumsi ikan pada santri Pondok Pesantren 

yang berlokasi di kawasan pantai dan non-pantai dengan ukuran Pondok Pesantren 

yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui keragaman jenis ikan yang dikonsumsi oleh santri Pondok 

Pesantren yang berlokasi di kawasan pantai dan non-pantai. 

 

 


