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3. HASIL PENELITIAN 
 

Hasil penelitian ini menyajikan banyaknya ikan yang dikonsumsi oleh para santri di 

Pondok Pesantren Kabupaten Kendal, mengacu pada Susenas (2017), jenis-jenis ikan 

yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang meliputi ikan segar, udang, 

ikan olahan/asin/awetan, ikan jadi/ready to eat, bumbu berbasis ikan, dan lauk berbasis 

ikan lainnya. Sedang berdasarkan asal habitat ikan dikelompokkan menjadi ikan air laut, 

ikan air tawar, dan ikan air payau yang dilihat berdasarkan kedekatan lokasi Pondok 

Pesantren dengan pantai dan skala Pondok Pesantren (kecil, sedang, menengah, dan 

besar). 

 

3.1. Tingkat Konsumsi dan Keragaman Ikan di Pondok Pesantren Daerah Pantai 

dan Non-Pantai 

 

Dari survey yang telah dilakukan memberikan hasil mengenai banyaknya ikan yang 

dikonsumsi para santri di Pondok Pesantren yang berlokasi di daerah pantai dan di 

daerah non-pantai, berkisar antara 34-39 kg per santri tiap tahun. Data selengkapnya  

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Tingkat Konsumsi Tiap Jenis Ikan berdasarkan Lokasi Pondok Pesantren 

Kelompok Ikan Pantai (kg/kap/th) Non-Pantai  (kg/kap/th) 

Ikan Segar 16,186 15,653 

Udang dan Hewan Air Lainnya 2,492 4,580 

Ikan Olahan/Asin/Awetan 11,413 9,951 

Ikan Jadi (Ready to eat) 2,853 7,929 

Bumbu Berbasis Ikan 0,255 0,196 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya 0,929 0,808 

Jumlah 34,127 39,118 

 

Pada Tabel 4 dapat diketahui banyaknya ikan yang dikonsumsi para santri di Pondok 

Pesantren yang berlokasi di daerah pantai sebesar 34,127 kilogram per kapita per tahun 

dan lebih rendah dibandingkan  non-pantai yang sebesar 39,118 kilogram per kapita per 

tahun. Perbedaan terbesar terdapat pada konsumsi ikan jadi/ready to eat. Pondok 

Pesantren daerah non-pantai mengkonsumsi ikan jadi/ready to eat sebanyak 7,929 

kg/kap/th, lebih besar dibandingkan dengan Pondok Pesantren daerah pantai yang hanya 
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mengkonsumsi sebanyak 2,853 kg/kap/th. Pada Pondok Pesantren yang berlokasi di 

daerah pantai lebih banyak mengkonsumsi ikan segar, ikan olahan/asin/awetan, bumbu 

berbasis ikan, dan juga lauk berbasis ikan dibandingkan dengan Pondok Pesantren yang 

berlokasi di daerah non-pantai. Sedangkan pada Pondok Pesantren yang berlokasi di 

daerah non-pantai lebih sering mengkonsumsi jenis udang dan ikan jadi (ready to eat). 

 

Tabel 5. Tingkat Konsumsi Tiap Kategori Ikan berdasarkan Lokasi Pondok Pesantren 

Kategori Ikan Pantai (kg/kap/th) Non-Pantai  (kg/kap/th) 

Ikan Segar 

Payau  2,630 2,976 

Tawar 9,207 8,644 

Laut 4,349 4,033 

Udang dan Hewan Air Lainnya 

Tawar 0,178 0,302 

Laut 2,314 4,278 

Ikan Olahan/Asin/Awetan 

Laut 8,618 7,568 

Payau 1,409 1,418 

Tawar 1,386 0,965 

Ikan Jadi (Ready to eat) 

Tawar  1,373 2,847 

Payau 0,093 0,292 

Laut 1,387 4,790 

Bumbu Berbasis Ikan 

  Laut 0,255 0,196 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya 

  Laut 0,929 0,808 

Jumlah 34,127 39,118 

 

Pada Tabel 5 dapat dilihat para santri yang berlokasi di daerah non-pantai lebih banyak 

mengkonsumsi aneka kategori ikan yang meliputi ikan segar (ikan payau, ikan tawar 

dan ikan laut), udang dan hewan air lainnya, ikan olahan/awetan/asin, dan ikan jadi 

(ready to eat) sebanyak 39,118 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi 4,991 

daripada para santri yang tinggal di daerah pantai hanya 34,127 kg/kap/th. Perbedaan 

konsumsi ikan yang  paling mencolok oleh para santri yang tinggal di daerah pantai dan 

non-pantai ada pada konsumsi kategori ikan jadi (ready to eat) berjenis ikan laut, yaitu 

3,403 kg/kap/th. Sejumlah 4,790 kg/kap/th dikonsumsi para santri yang tinggal di lokasi 

non-pantai dan 1,387 kg/kap/th  dikonsumsi para santri yang tinggal di daerah pantai. 
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3.2. Penggolongan Skala Pondok Pesantren 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 60 Pondok Pesantren di 

Kabupaten Kendal, yang masing-masing Pondok Pesantren digolongkan menjadi 4 

skala yaitu kecil, sedang, menengah dan, besar. Penggolongan skala Pondok Pesantren 

dilihat berdasarkan jumlah santri dan tingkat konsumsi ikan dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Ukuran Pondok Pesantren berdasarkan Jumlah Santri dan Tingkat Konsumsi 

Ikan 

Skala 

Pondok 

Pesantren 

Jumlah 

Santri 

(jiwa) 

Tingkat Konsumsi 

Ikan 

(kg/kap/th) 

Angka Konsumsi 

Ikan Daerah 

Pantai (kg/kap/th) 

Angka Konsumsi 

Ikan Daerah Non-

Pantai (kg/kap/th) 

Kecil 1.173 17,61 – 30,26 26,92 26.46 

Sedang 1.679 30,26 – 32,45 31.73 31.23 

Menengah 3.109 32,45 – 36,20 34.20 34.57 

Besar 6.225 36,20 – 78,66 36.64 43.75 

 

Pada Tabel 6 dapat diketahui skala Pondok Pesantren yang ditentukan berdasarkan 

jumlah santri yang berada dalam Pondok Pesantren tersebut dan jumlah ikan yang 

dikonsumsinya dalam kilogram per kapita per tahun. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah 

santri dan jumlah konsumsi ikan berbanding lurus dengan skala Pondok Pesantren. 

Dimana semakin banyak santri dan semakin tinggi tingkat konsumsi ikannya, maka 

semakin besar pula skala Pondok Pesantren tersebut. Perbedaan paling menonjol 

terdapat pada Pondok Pesantren berskala kecil dan Pondok Pesantren berskala besar. 

Pada Pondok Pesantren berskala kecil memiliki angka tingkat konsumsi ikan pada 

kisaran 17,61 kg/kap/th hingga 30,26 kg/kap/th dan Pondok Pesantren berskala besar 

memiliki tingkat konsumsi ikan pada kisaran 36,20 kg/kap/th hingga 78,66 kg/kap/th. 

 

3.3. Tingkat Konsumsi dan Keragaman Ikan di Pondok Pesantren Daerah Pantai 

dan Non-Pantai yang Berskala Kecil, Sedang, Menengah, dan Besar 

 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan memberikan hasil mengenai banyaknya ikan 

yang dikonsumsi para santri di Pondok Pesantren yang dipisahkan berdasarkan 

kedekatan lokasi Pondok Pesantren dengan pantai dan berdasarkan skala Pondok 

Pesantren disajikan pada Tabel 7 hingga Tabel 10. 
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Tabel 7. Tingkat Konsumsi Tiap Kelompok Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Kecil di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kelompok Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

 (kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar   9.744,77 10.422,03 10.083,40 

Udang      770,30   2.519,09   1.644,69 

Ikan Olahan/Asin/Awetan 13.021,59 10.579,09 11.800,34 

Ikan Jadi (ready to eat)   2.097,62   1.646,19   1.871,91 

Bumbu Berbasis Ikan      360,98      368,36      364,67 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya      928,92      929,01      928,97 

Jumlah 26.924,18 26.463,77  

 

Pada Tabel 7 dapat dilihat besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan berdasarkan 

Pondok Pesantren skala kecil di daerah pantai dan non-pantai. Berdasarkan tabel 

tersebut tampak bahwa para santri yang tinggal di pondok berskala kecil daerah pantai 

lebih banyak mengkonsumsi ikan dari berbagai kelompok ikan (ikan segar, udang, ikan 

olahan, ikan jadi dan lauk berbasis ikan), yaitu 26.924,18 kg/kap/th, daripada para santri 

yang tinggal di pondok skala kecil daerah non-pantai, yaitu sebesar 26.463,77 kg/kap/th.  

 

Kelompok ikan segar dan ikan olahan/asin/awetan adalah katagori ikan yang banyak 

dikonsumsi oleh para santri, baik yang tinggal di pondok berskala kecil daerah pantai 

maupun daerah non-pantai. Pada tabel di atas juga terlihat bahwa udang lebih banyak 

dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di pondok berskala kecil daerah non-pantai 

yaitu sebesar 2.519,09 kg/kap/th dibandingkan dengan konsumsi udang oleh para santri 

yang tinggal di pondok berskala kecil daerah pantai yaitu 770,30 kg/kap/th. Ada selisih 

tingkat konsumsi sebesar 1.748,79 kg/kap/th atau sekitar 69,421%.  

 

Tabel 8. Tingkat Konsumsi Tiap Kelompok Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Sedang di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kelompok Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

 (kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar 14.478,71 11.605,40 13.042,06 

Udang   1.811,44   1.579,01   1.695,23 

Ikan Olahan/Asin/Awetan 12.073,98 14.095,47 13.084,73 

Ikan Jadi (ready to eat)   2.128,35   2.709,15   2.418,75 

Bumbu Berbasis Ikan      309,29      315,73      312,51 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya      929,08      929,17      929,12 

Jumlah 31.730,86 31.233,93  
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Tabel 8 memperlihatkan besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan berdasarkan 

Pondok Pesantren skala sedang di daerah pantai dan non-pantai. Pada tabel di atas, 

besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan berdasarkan Pondok Pesantren skala 

sedang di daerah pantai dan di daerah non-pantai berbanding lurus dengan konsumsi 

ikan para santri, dimana konsumsi ikan para santri yang tinggal di pondok skala sedang 

daerah pantai lebih besar yaitu 31.730,86 kg/kap/th daripada para santri yang tinggal di 

pondok skala sedang daerah non-pantai yaitu 31.233,93 kg/kap/th.  

 

Demikian juga dengan konsumsi ikan segar yang mencapai 14.478,71 kg/kap/th untuk 

pondok skala sedang daerah pantai dan 11.605,40 kg/kap/th untuk pondok skala sedang 

daerah non-pantai, dengan rata-rata tingkat konsumsi 13.042.06 kg/kap/th. Sedangkan 

ikan olahan/asin/awetan lebih banyak dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di 

pondok skala sedang daerah non-pantai yaitu sebesar 14.095,47 kg/kap/th dibandingkan 

dengan konsumsi para santri yang tinggal di pondok skala sedang daerah pantai yang 

hanya mencapai 12.073,98 kg/kap/th atau sekitar 14,34%. 

 

Tabel 9. Tingkat Konsumsi Tiap Kelompok Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Menengah di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kelompok Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

 (kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar 15.537,30 11.062,24 13.299,77 

Udang   2.240,32   1.639,37   1.939,84 

Ikan Olahan/Asin/Awetan 11.454,28 18.195,44 14.824,86 

Ikan Jadi (ready to eat)   3.771,24   2.506,00   3.138,62 

Bumbu Berbasis Ikan      263,14      242,76      252,95 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya      929,12      929,15      929,13 

Jumlah 34.195,40 34.574,95  

 

Tabel 9 menunjukkan besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan berdasarkan 

Pondok Pesantren skala menengah di daerah pantai dan non-pantai. Berdasarkan tabel di 

atas dapat diketahui bahwa tingkat konsumsi berdasarkan kelompok ikan dari para 

santri yang tinggal di daerah non-pantai lebih besar yaitu mencapai 34.574,95 kg/kap/th, 

dibandingkan dengan tingkat konsumsi berdasarkan kelompok ikan dari para santri yang 

tinggal di pondok skala menengah daerah pantai yang hanya mencapai 34.195,40 

kg/kap/th. Sedangkan tingkat konsumsi kelompok ikan segar dari para santri yang 

tinggal di pondok skala menengah daerah pantai mencapai 15.537,30 kg/kap/th, lebih 



25 

 

 

 

besar 4.475,06 kg/kap/th daripada para santri yang tinggal di pondok skala sedang 

daerah non-pantai yang hanya mencapai 11.062,24 kg/kap/th, dengan rata-rata konsumsi 

ikan segar mencapai 13.299,77 kg/kap/th.  

 

Perbedaan paling besar terlihat pada konsumsi kelompok ikan olahan/asin/awetan yang 

mencapai 6.741,16 kg/kap/th, dimana sejumlah 18.195,44 kg/kap/th dikonsumsi oleh 

para santri yang tinggal di pondok skala sedang daerah non-pantai dan sejumlah 

11.454,28 kg/kap/th dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di pondok skala sedang 

daerah pantai. Adapun kelompok ikan  jenis udang lebih banyak dikonsumsi oleh para 

santri yang  tinggal di pondok skala sedang daerah pantai daripada para santri yang 

tinggal di pondok skala sedang daerah non-pantai. 

 

Tabel 10. Tingkat Konsumsi Tiap Kelompok Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Besar di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kelompok Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar 19.006,08 18.274,63 18.640,36 

Udang   3.415,80   6.126,73   4.771,27 

Ikan Olahan/Asin/Awetan 10.742,14   7.343,19   9.042,66 

Ikan Jadi (ready to eat)   2.347,10  11.131,90   6.739,50 

Bumbu Berbasis Ikan      199,76      133,07      166,41 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya      929,08      738,06      833,57 

Jumlah 36.639,95 43.747,58  

 

Pada tabel 10 dijelaskan besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan berdasarkan 

Pondok Pesantren skala besar di daerah pantai dan non-pantai. Pada tabel di atas terlihat 

bahwa besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan oleh para santri yang tinggal di 

pondok skala besar daerah non-pantai lebih besar yaitu mencapai 43.747,58 kg/kap/th 

daripada besaran tingkat konsumsi tiap kelompok ikan oleh para santri yang tinggal di 

pondok skala besar daerah pantai yang hanya mencapai 36.639,95 kg/kap/th. Tingkat 

konsumsi ikan jadi (ready to eat) memiliki perbedaan yang sangat mencolok yaitu 

11.131,90 kg/kap/th yang dikonsumsi oleh para santri yang ada di pondok skala besar 

daerah non-pantai. Sedangkan konsumsi ikan jadi oleh para santri yang tinggal di 

Pondok Pesantren skala besar daerah pantai hanya mencapai 2.347,10 kg/kap/th, ada 

perbedaan konsumsi sebesar 8.784,80 kg/kap/th atau 78,92 %. 
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Adapun kelompok ikan olahan/asin/awetan lebih banyak dikonsumsi oleh para santri 

yang tinggal di Pondok Pesantren skala besar daerah pantai yaitu 10.742,14 kg/kap/th, 

dan sebesar 7.343,19 kg/kap/th adalah konsumsi ikan olahan oleh para santri yang 

tinggal di Pondok Pesantren skala besar daerah non-pantai. Kelompok ikan berjenis 

udang lebih banyak dikonsumsi oleh para santri yang berada di pondok skala besar 

daerah non-pantai sebesar 6.126,73 kg/kap/th daripada yang dikonsumsi oleh para santri 

yang tinggal di daerah pantai yaitu sebesar 3.415,80 kg/kap/th. 

 

3.4. Tingkat Konsumsi dan Keragaman Ikan Berdasarkan Habitatnya pada 

Pondok Pesantren Daerah Pantai dan Non-Pantai yang Berskala Kecil, 

Sedang, Menengah, dan Besar 

 

Pada survey yang telah dilakukan memberikan hasil mengenai jumlah ikan berdasarkan 

habitat asalnya yang dikonsumsi para santri di Pondok Pesantren di kawasan pantai dan 

non-pantai dengan ragam skala Pondok Pesantren disajikan pada Tabel 11 hingga 14. 

 

Tabel 11. Tingkat Konsumsi Tiap Kategori Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Kecil di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kategori Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar    

Payau  1,24 1,71 1,48 

Tawar 7,17 7,35 7,26 

Laut 1,34 1,36 1,35 

Udang dan Hewan Air Lainnya   

Tawar 0,18 0,79 0,49 

Laut 0,59 1,73 1,16 

Ikan Olahan/Asin/Awetan   

Laut 11,63 7,80 9,71 

Payau   0,27 1,89 1,08 

Tawar   1,13 0,89 1,01 

Ikan Jadi (Ready to eat)   

Tawar  0,76 0,62 0,69 

Payau 0,10 0,02 0,06 

Laut 1,23 1,01 1,12 

Bumbu Berbasis Ikan   

Laut 0,36 0,37 0,36 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya   

Laut 0,93 0,93 0,93 

Jumlah 26,92 26,46 
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Tabel 11 menunjukkan besaran tingkat konsumsi tiap kategori ikan berdasarkan Pondok 

Pesantren skala kecil di daerah pantai dan non-pantai. Berdasarkan Tabel 11 di atas, 

terlihat kategori ikan segar yang berasal dari air tawar lebih banyak dikonsumsi oleh 

para santri baik yang tinggal di Pondok Pesantren skala kecil di daerah pantai (7.17 

kg/kap/th) dan para santri yang tinggal di pondok skala kecil daerah non-pantai (7.35 

kg/kap/th), dengan rata-rata konsumsi sebesar 7.26 kg/kap/th.Sedangkan kategori ikan 

berjenis udang dan hewan air lainnya yang berasal dari air tawar, dikonsumsi oleh para 

santri yang tinggal di daerah pantai sebesar 0,18 kg/kap/th dengan rata-rata konsumsi 

0,49 kg/kap/th dan sebesar 0,79 kg/kap/th dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di 

daerah non-pantai. 

 

Kategori ikan olahan/asin/awetan yang berasal dari air laut lebih banyak dikonsumsi 

oleh para santri baik yang tinggal di Pondok Pesantren skala kecil daerah pantai maupun 

non-pantai daripada jenis ikan olahan yang berasal dari air tawar dan air payau. Tingkat 

konsumsi ikan olahan/asin/awetan dari air laut oleh para santri yang tinggal di daerah 

pantai sebesar 11,63 kg/kap/th dan 7,80 kg/kap/th yang dikonsumsi oleh para santri 

yang tinggal di daerah non-pantai. Pada tabel di atas, tampak besaran tingkat konsumsi 

tiap kategori Ikan yang meliputi ikan segar, udang dan hewan air lainnya, ikan 

olahan/asin/awetan, ikan jadi (ready to eat), dan lauk berbasis ikan lainnya,  banyak 

dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di daerah pantai yaitu sebesar 26,92 kg/kap/th 

maupun para santri yang tinggal di daerah non-pantai yaitu sebesar 26,46 kg/kap/th. 

 

Tabel 12. Tingkat Konsumsi Tiap Kategori Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Sedang di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kategori Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai  

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar    

Payau     1,94   2,10   2,02 

Tawar  10,08   8,31   9,20 

Laut    2,46   1,19   1,83 

Udang dan Hewan Air Lainnya   

Tawar   0,27   0,31   0,29 

Laut   1,54   1,27   1,40 

Ikan Olahan/Asin/Awetan   

Laut 10,03 11,16 10,59 

Payau   1,01   1,19   1,10 

Tawar   1,04   1,75   1,39 
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Kategori Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai  

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Jadi (Ready to eat)   

Tawar    1,12   1,50   1,31 

Payau   0,07   0,10   0,09 

Laut   0,93   1,11   1,02 

Bumbu Berbasis Ikan   

Laut   0,31   0,32   0,31 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya   

Laut   0,93   0,93   0,93 

Jumlah 31,73 31,23 

 

Pada tabel 12 menunjukkan besaran tingkat konsumsi tiap kategori ikan berdasarkan 

Pondok Pesantren skala sedang di daerah pantai dan non-pantai. Pada tabel tersebut 

terlihat bahwa tingkat konsumsi ikan segar yang berasal dari air tawar lebih banyak 

dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di daerah pantai sebesar 10,08 kg/kap/th dan 

sebesar 8,31 kg/kap/th konsumsi ikan segar yang berasal dari air tawar dikonsumsi oleh 

para santri yang tinggal di daerah non-pantai. Sedangkan ikan olahan/asin/awetan yang 

berasal dari air laut lebih banyak dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di daerah 

non-pantai yaitu sebesar 11,16 kg/kap/th, dan ikan olahan/asin/awetan yang dikonsumsi 

oleh para santri yang tinggal di daerah pantai sebesar 10,03 kg/kap/th dengan rata-rata 

konsumsi sebesar 50,59 kg/kap/th. Ikan olahan/asin/awetan yang berasal dari air tawar 

dan air payau juga dikonsumsi oleh para santri yang tinggal di daerah pantai sebesar 

1,01 kg/kap/th dan 1,19 kg/kap/th untuk ikan olahan yang berasal dari air payau. 

Adapun ikan olahan yang berasal dari air tawar sebesar 1,04 kg/kap/th dikonsumsi oleh 

para santri yang tinggal di daerah pantai dan sejumlah 1,75 kg/kap/th dikonsumsi oleh 

para santri yang tinggal di daerah non-pantai. 

 

Tabel 13. Tingkat Konsumsi Tiap Kategori Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Menengah di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kategori Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar    

Payau     2,25   2,48   2,36 

Tawar    8,77   7,45   8,11 

Laut    4,52   1,13   2,83 

Udang dan Hewan Air Lainnya   

Tawar   0,21   0,21   0,21 

Laut   2,04   1,43   1,73 

Ikan Olahan/Asin/Awetan   

Laut   9,39 15,64 12,51 
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Kategori Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Payau   1,20   1,21   1,21 

Tawar   0,86   1,35   1,11 

Ikan Jadi (Ready to eat)   

Tawar    1,99   1,17   1,58 

Payau   0,09   0,11   0,10 

Laut   1,69   1,23   1,46 

Bumbu Berbasis Ikan   

Laut   0,26   0,24   0,25 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya   

Laut   0,93   0,93   0,93 

Jumlah 34,20 34,57 

 

Tabel 13 memperlihatkan besaran tingkat konsumsi tiap kategori ikan berdasarkan 

Pondok Pesantren skala menengah di daerah pantai dan non-pantai. Berdasarkan tabel di 

atas, para santri yang tinggal di Pondok Pesantren daerah pantai mengkonsumsi ikan 

segar yang berasal dari air laut sebesar 4,52 kg/kap/th, ini lebih besar 3,39 kg/kap/th 

daripada ikan segar yang berasal dari air laut yang dikonsumsi oleh para santri yang 

tinggal di daerah non-pantai yang hanya mengkonsumsi sebesar 1,13 kg/kap/th. Adapun 

ikan olahan/asin/awetan yang berasal dari air laut paling banyak dikonsumsi oleh para 

santri yang tinggal di Pondok Pesantren daerah non-pantai yaitu sebesar 15,64 

kg/kap/th, sedangkan para santri yang tinggal di daerah pantai hanya mengkonsumsi 

ikan olahan/asin/awetan yang berasal dari air laut tersebut hanya sebesar 9,39 kg/kap/th. 

Ada perbedaan sebesar 6,25 kg/kap/th atau 39,96%. 

 

Dari data di atas tampak bahwa tingkat konsumsi ikan yang berkategori ikan segar, ikan 

olahan/asin/awetan, ikan jadi (ready to aeat) dan lauk yang berbasis ikan lainnya baik 

yang berasal dari air laut, air tawar maupun air payau lebih banyak dikonsumsi oleh 

para santri yang tinggal di derah non-pantai yaitu sebesar 34,57 kg/kap/th. Sedangkan 

para santri yang tinggal di daerah pantai hanya mengkonsumsi jenis ikan tersebut 

sebesar 34,20 kg/kap/th. 
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Tabel 14. Tingkat Konsumsi Tiap Kategori Ikan berdasarkan Pondok Pesantren Skala 

Besar di Daerah Pantai dan Non-Pantai 

Kategori Ikan 
Daerah Pantai 

(kg/kap/th) 

Daerah Non-Pantai 

(kg/kap/th) 

Rata-Rata 

(kg/kap/th) 

Ikan Segar    

Payau     3,62   3,46   3,54 

Tawar    9,79   9,17   9,48 

Laut    5,60   5,64   5,62 

Udang dan Hewan Air Lainnya   

Tawar   0,11   0,24   0,17 

Laut   3,30   5,89   4,60 

Ikan Olahan/Asin/Awetan   

Laut   6,57   5,17   5,87 

Payau   2,04   1,43   1,74 

Tawar   2,13   0,74   1,44 

Ikan Jadi (Ready to eat)   

Tawar    0,96   3,83   2,40 

Payau   0,10   0,41   0,26 

Laut   1,29   6,89   4,09 

Bumbu Berbasis Ikan   

Laut   0,20   0,13   0,17 

Lauk Berbasis Ikan Lainnya   

Laut   0,93   0,74   0,83 

Jumlah 36,64 43,75 

 

Data pada tabel 14 di atas menunjukkan adanya selisih sebesar 7,11 kg/kap/th pada 

konsumsi ikan yang berkategori ikan segar, udang dan hewan air lainnya, ikan 

olahan/asin/awetan, ikan jadi (ready to eat) dan lauk berbasis ikan lainnya baik yang 

berasal dari air laut, air tawar dan air payau. Para santri yang tinggal di Pondok 

Pesantren skala besar daerah non-pantai mengkonsumsi jenis ikan tersebut sebesar 

43,75 kg/kap/th dan konsumsi sebesar 36,64 kg/kap/th oleh para santri yang tinggal di 

Pondok Pesantren skala besar daerah pantai. 

 

Tingkat konsumsi ikan jadi (ready to eat) yang berasal dari air laut banyak dikonsumsi 

oleh para santri yang tinggal di daerah non-pantai yaitu sebesar 6,89 kg/kap/th. 

Sedangkan para santri yang tinggal di Pondok Pesantren skala besar daerah pantai hanya 

sebesar 1,29 kg/kap/th. Ada selisih tingkat konsumsi sebesar 5,60 kg/kap/th. 


