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4. PEMBAHASAN 
 

Pada hasil penelitian ini terlihat bahwa lokasi kedekatan Pondok Pesantren dengan 

pantai tidak mempengaruhi tingkat konsumsi ikan pada santri. Pondok Pesantren yang 

berlokasi di daerah non-pantai justru memiliki jumlah konsumsi ikan yang lebih besar 

daripada Pondok Pesantren yang berlokasi di daerah pantai. Namun, jika dilihat dari 

ukuran Pondok Pesantren yang justru mempengaruhi tingkat konsumsi ikan pada santri. 

Semakin besar skala Pondok Pesantren, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi 

ikannya. 

 

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

dan Non-Pantai 

Data tingkat konsumsi dan keragaman ikan di Pondok Pesantren daerah pantai dan non-

pantai pada Tabel 4 dan 5 menunjukkan adanya perbedaan terhadap jumlah ikan yang 

dikonsumsi serta jenis dan keragaman ikan. Jumlah ikan yang konsumsi pada Pondok 

Pesantren di daerah non-pantai justru lebih tinggi dibandingkan dengan Pondok 

Pesantren di daerah pantai. Pada Pondok Pesantren daerah non-pantai mengkonsumsi 

ikan sebanyak 39,118 kg/kap/th, sedangkan Pondok Pesantren daerah pantai 

mengkonsumsi ikan sebanyak 34,127 kg/kap/th. Namun, apabila dilihat dari tiap jenis 

ikan yang dikonsumsi, Pondok Pesantren daerah pantai yang lebih banyak 

mengkonsumsi ikan jenis ikan segar (16,186 kg/kap/th), ikan olahan/asin/awetan 

(11,413 kg/kap/th), bumbu berbasis ikan (0,255 kg/kap/th), dan lauk berbasis ikan 

lainnya (0,929 kg/kap/th). Sedangkan Pondok Pesantren daerah non-pantai lebih banyak 

mengkonsumsi ikan jenis udang dan hewan air lainnya (4,580 kg/kap/th) dan ikan 

jadi/ready to eat (7,929 kg/kap/th). 

 

Pada umumnya, jika dilihat dari banyaknya ikan yang dikonsumsi, masyarakat yang 

tinggal di dekat pantai akan lebih banyak dalam mengkonsumsi ikan. Pasalnya, 

mayoritas dari penduduk di daerah pantai berprofesi sebagai nelayan, sehingga 

ketersediaan ikan di daerah pantai cukup banyak dengan kondisi ikan yang relatif segar. 

Sedangkan pada penduduk di daerah non-pantai, cenderung lebih sedikit dalam 
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mengkonsumsi ikan. Dilihat dari letak geografisnya yang berada jauh dari pesisir pantai, 

maka akan mempengaruhi ketersediaan ikan. Selain itu, dikarenakan letaknya yang jauh 

dari pasar ikan, mempengaruhi transportasi yang memakan waktu yang cukup lama. 

Dengan demikian, pendistribusiannya ke daerah non-pantai cenderung lebih sedikit 

(Fitriyanti et al., 2014). 

 

Berdasarkan data hasil penelitian ini, lokasi kedekatan Pondok Pesantren dengan pantai 

tidak mempengaruhi tingkat konsumsi ikan. Pondok Pesantren yang berlokasi 

berdekatan dengan pantai justru memiliki tingkat konsumsi ikan yang lebih rendah 

dibandingkan dengan Pondok Pesantren yang berlokasi jauh dari pantai. Menilik dari 

keragaman jenis ikan yang dikonsumsi, terdapat pola yang berbeda antara Pondok 

Pesantren yang berlokasi di daerah pantai dengan Pondok Pesantren yang letaknya jauh 

dari pantai.  

 

Pada Pondok Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan pantai memiliki tingkat 

konsumsi yang lebih tinggi pada jenis ikan segar, ikan olahan/asin/awetan, bumbu 

berbasis ikan, dan lauk berbasis ikan. Sedangkan Pondok Pesantren dengan lokasi yang 

jauh dari pantai lebih tinggi dalam mengkonsumsi jenis udang dan ikan jadi (ready to 

eat). Daerah pesisir pantai merupakan sumber dari melimpahnya hasil tangkapan laut, 

sehingga ketersediaan ikan segar cukup tinggi. Sehingga merupakan hal yang mudah 

bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar pantai untuk mengkonsumsi ikan segar. 

Namun, ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas dan 

mudah busuk. Oleh karena itu, dilakukan berbagai macam olahan untuk memperpanjang 

umur simpan ikan. 

 

Ikan yang diawetkan dengan cara pengasinan merupakan hal yang sering dijumpai di 

daerah pesisir pantai. Banyak nelayan yang mengawetkan ikan dengan cara diasinkan 

atau pengasapan. Dengan demikian, ikan dapat memiliki umur simpan yang cukup lama 

dan didistribusikan ke berbagai wilayah. Selain itu, hasil tangkapan laut diolah menjadi 

berbagai macam olahan jadi atau yang disebut dengan ready to eat. Pada saat ini telah 

banyak perusahaan pengolahan ikan menjadi makanan dalam kemasan dalam bentuk 

frozen food.  Hal tersebut merupakan salah satu usaha dalam pengawetan ikan agar ikan 
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dapat terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah dan masyarakat yang tinggal di 

daerah non-pantai dapat mengkonsumsi dan mendapatkan protein dari ikan.  

 

Dilihat dari segi sumber perairannya, tidak terdapat perbedaan yang menonjol antara 

Pondok Pesantren yang berada di dekat pantai maupun Pondok Pesantren yang berada 

jauh dari daerah pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya baik Pondok 

Pesantren yang berada di daerah pantai maupun non-pantai, keduanya lebih tinggi 

dalam mengkonsumsi ikan jenis udang, ikan olahan/asin/awetan, bumbu berbasis ikan, 

dan lauk berbasis ikan yang berasal dari laut. Akan tetapi, untuk jenis ikan segar, justru 

lebih banyak mengkonsumsi ikan dari perairan air tawar baik pada Pondok Pesantren 

yang berada di daerah pantai maupun Pondok Pesantren yang berada jauh dari pantai. 

 

Menurut Irawan et al. (2017), dikarenakan sifatnya yang mudah rusak, umumnya ikan 

segar lebih tinggi dikonsumsi pada daerah tempat produksinya. Sebaliknya, jenis ikan 

olahan memiliki umur simpan yang lebih lama, sehingga daerah pendistribusiannya 

lebih luas. Akan tetapi, hasil tangkapan laut tidak dapat selalu berada pada angka yang 

stabil. Ada kalanya pada musim tertentu nelayan menghasilkan tangkapan laut dengan 

jumlah minim sehingga akan mempengaruhi konsumsi ikan segar dari perairan laut. 

Sedangkan ikan dari perairan air tawar akan tersedia dalam jumlah yang lebih stabil. 

Pasalnya, ikan air tawar merupakan hasil dari budidaya, sehingga tidak mengandalkan 

pada musim tertentu penangkapannya.  

 

4.2. Penggolongan Ukuran Pondok Pesantren 

Terdapat 60 Pondok Pesantren yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini. 

Pondok Pesantren yang digunakan sebagai sampel sangat beragam, dilihat dari jumlah 

santri yang mondok di Pondok Pesantren tersebut, jenis kelamin santri yang hanya 

santri laki-laki atau santri perempuan saja dan universal pemondoknya, lokasi Pondok 

Pesantren yang terdapat di daerah pesisir hingga dataran tinggi. Hal tersebut tentu saja 

menimbulkan adanya perbedaan dalam tingkat mengkonsumsi ikan. 

 

Pada Tabel 6, penggolongan ukuran Pondok Pesantren dilakukan berdasarkan tingkat 

konsumsi ikan dalam kilogram per kapita per tahun dan jumlah santri yang mondok di 
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Pondok Pesantren tersebut. Ukuran Pondok Pesantren digolongkan menjadi empat, 

yakni skala kecil, sedang, menengah, dan besar. Penggolongan tersebut dilakukan 

berdasarkan persamaan kuartil, yang secara teori dapat membagi empat bagian yang 

sama sehingga didapatkan nilai tengahnya (Salulolo et al., 2016). Semakin banyak 

jumlah santri dan semakin besar tingkat konsumsi ikannya, maka semakin besar ukuran 

Pondok Pesantren tersebut. Adanya perbedaan pada ukuran Pondok Pesantren 

memungkinkan adanya perbedaan dalam mengkonsumsi ikan. 

 

Sistem pendidikan di dalam Pondok Pesantren memiliki ciri kebersamaan dan gotong 

royong. Di dalam proses belajarnya, santri yang sudah paham akan membantu santri 

yang belum paham. Demikian pula dengan kondisi pada Pondok Pesantren dengan skala 

kecil. Pada Pondok Pesantren berskala kecil, selain jumlah santri yang lebih sedikit, 

kondisinyapun kurang mampu. Sikap gotong royong dan kedermawanan akan sangat 

nampak pada pondok skala kecil. Pembiayaan Pondok Pesantren akan dilakukan secara 

sukarela, sesuai dengan kemampuan ekonomi santrinya. Tidak jarang pula para 

pengurus pondok juga ikut serta dalam pembiayaan pondok. Apabila santri tidak dapat 

berkontribusi dalam bentuk materi, maka mereka akan memberikannya menggunakan 

tenaganya (Sumardi, 2010). Adanya sistem kekeluargaan ini juga akan mempengaruhi 

ketersediaan makanan. Dengan kondisi materi yang seadanya, maka makanan yang 

disediakanpun akan menyesuaikan. Tidak selalu bahan pangan berupa protein hewani 

khususnya ikan akan disediakan. Hal tersebut yang juga mempengaruhi tingkat 

konsumsi ikan pada santri di Pondok Pesantren. 

 

Berbeda dengan Pondok Pesantren berskala besar, umumnya memiliki sistem 

kepengurusan, administrasi dan pembelajaran yang lebih tertata, semua santrinya akan 

bermukim di pondok. Pondok Pesantren berskala besar memiliki jumlah santri lebih dari 

2000 orang (Shodiq, M., 2011). Dikarenakan sistem manajemennya yang sudah tertata, 

maka Pondok Pesantren berskala besar akan mematok biaya bagi calon santri yang akan 

bergabung ke dalam pondok tersebut. Jadwal pembelajaran, jadwal ekstrakulikuler, 

jadwal beribadah, jadwal istirahat, dan jadwal makan sudah ditentukan oleh pihak 

pengurus pondok. Menilik pada pengurus pondok di bagian dapur, mereka telah 

memiliki daftar menu yang berbeda di setiap jam makan pagi, makan siang, dan makan 
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malam pada tiap harinya. Pondok Pesantren skala besar ini lebih memiliki menu yang 

beragam, dengan tetap memperhatikan asupan gizi yang terdapat di dalam menunya. 

Dalam seminggu, mereka menyajikan sebanyak 3 hingga 5 kali menu berbahan dasar 

ikan. Perbedaan skala Pondok Pesantren inilah yang juga akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi ikan di lingkungan Pondok Pesantren. Dengan semakin besar skala pondok, 

juga semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin sering pula para santri dalam 

mengkonsumsi ikan. Seperti yang terlihat pada Tabel 6, perbedaan tingkat konsumsi 

ikan pada pondok skala kecil, skala sedang, skala menengah, dan skala besar berturut-

turut sebesar 17,61 – 30,26 kg/kap/th, 30,26 – 32,45 kg/kap/th, 32,45 – 36,20 kg/kap/th, 

dan 36,20 – 78,66 kg/kap/th. 

 

Pondok Pesantren yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini merupakan 

Pondok Pesantren salafiyah. Menurut Shodiq, M. (2011), pesantren salafiyah 

merupakan pondok pesantren tradisional, yang sistem pembelajarannya masih 

mempertahankan bentuk aslinya, kitab yang ditulis dalam Bahasa Arab oleh para ulama 

abad ke-15 Masehi. Pola pengajarannya menggunakan metode diskusi untuk memahami 

yang diajarkan berdasarkan yang tertulis di dalam kitab. Santri yang berada di dalam 

pondok ada yang menetap (santri mukim) dan ada pula yang tidak menetap dalam 

pondok (santri kalong). Dengan adanya jenis santri mukim dan santri kalong ini, 

tentunya akan mempengaruhi ketersediaan makanan di Pondok Pesantren. Pihak 

pengelola Pondok Pesantren akan lebih memilih untuk menyediakan bahan pangan yang 

tidak mudah mengalami penurunan kualitas dengan daya simpan yang lebih tinggi. 

Sedangkan ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas. 

Dikarenakan adanya santri kalong, maka pada waktu jam makan jumlah santri yang 

tergabung tidak menentu. Pada santri kalong, mereka hanya datang ke pondok pada 

waktu pembelajaran tertentu yang sekiranya dibutuhkan pada tingkatannya. 

 

 



36 

 

 

 

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

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

4.3.1. Tingkat Konsumsi Tiap Kelompok Ikan 

 

Berdasarkan Tabel 7 hingga Tabel 10, maka dapat diketahui bahwa pada Pondok 

Pesantren yang berada di daerah pantai konsumsi ikannya tidak selalu lebih tinggi 

daripada Pondok Pesantren di daerah non-pantai. Pada pondok skala kecil dan sedang 

yang berada di daerah pantai lebih tinggi dalam mengkonsumsi ikan (26.924,18 

kg/kap/th dan 31.730,86 kg/kap/th) dibandingkan dengan pondok yang berada di daerah 

non-pantai (26.463,77 kg/kap/th dan 31.233,93 kg/kap/th). Sedangkan pada pondok 

skala menengah dan sedang justru pondok di daerah non-pantai yang lebih tinggi 

konsumsi ikannya, yaitu sebesar 34.574,95 kg/kap/th dan 43.747,58 kg/kap/th 

dibandingkan dengan pondok daerah pantai yang hanya sebesar 34.195,40 kg/kap/th dan 

36.639,95 kg/kap/th. 

 

Dilihat dari letak geografisnya, umumnya masyarakat pada daerah pesisir akan lebih 

sering mengkonsumsi ikan dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal jauh dari 

daerah pesisir. Pasalnya, daerah pesisir merupakan sumber dari ketersediaan ikan. 

Sedangkan pada daerah non-pesisir, diperlukan adanya pemerataan distribusi ikan 

terlebih dahulu. Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa santri di Pondok 

Pesantren yang berada di kawasan pantai justru memiliki tingkat konsumsi ikan yang 

lebih rendah jika dibandingkan dengan Pondok Pesantren yang berada di kawasan non-

pantai. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Cisneros-Montemayor et al. (2016), 

mengatakan bahwa pada penduduk asli daerah pesisir memiliki tingkat konsumsi ikan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pendatang. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwasannya Pondok Pesantren yang berada di daerah pantai justru memiliki 

tingkat konsumsi ikan yang lebih rendah dikarenakan kesukaan masing-masing yang 

berbeda. Tidak semua santri merupakan penduduk asli daerah pesisir, melainkan mereka 

adalah pendatang dari daerah lain. 

 

Menilik dari kelompok ikan yang dikonsumsi, baik Pondok Pesantren yang berada di 

daerah pantai maupun non-pantai, yang berskala kecil hingga besar, maka semuanya 
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lebih banyak dalam mengkonsumsi kelompok ikan olahan/asin/awetan, ikan segar, dan 

ikan jadi (ready to eat). Dalam mengkonsumsi ikan, pada dasarnya dalam bentuk ikan 

segar dan ikan olahan lebih sering dikonsumsi. Dikarenakan sifatnya yang mudah rusak, 

umumnya kelompok ikan segar lebih banyak dikonsumsi di daerah produksinya. 

Sedangkan pada ikan olahan memiliki umur simpan yang lebih panjang sehingga 

distribusinya lebih luas (Irawan et al., 2017). Seperti dalam penelitian ini, pada Pondok 

Pesantren skala sedang, menengah, dan besar di daerah pantai lebih banyak dalam 

mengkonsumsi ikan segar, yang berturut-turut sebesar 14.478,71 kg/kap/th, 15.573,30 

kg/kap/th, dan 19.006,08 kg/kap/th. Sedang pada Pondok Pesantren skala sedang, 

menengah, dan besar di daerah non-pantai hanya mengkonsumsi ikan segar berturut-

turut sebesar 11.605,40 kg/kap/th, 11.062,24 kg/kap/th, dan 18.274,63 kg/kap/th. 

 

Jika dilihat dari jumlah ikan yang di konsumsi, maka data pada Tabel 7 hingga Tabel 10 

terlihat bahwa semakin besar skala Pondok Pesantren, maka semakin tinggi pula 

konsumsi ikannya. Pada Pondok Pesantren di daerah pantai dan non-pantai, pondok 

skala kecil tingkat konsumsinya 26.924,18 kg/kap/th dan 26.463,77 kg/kap/th. Pada 

pondok skala sedang tingkat konsumsinya di daerah pantai dan non-pantai yakni 

31.730,86 kg/kap/th dan 31.233,93 kg/kap/th. Pondok skala menengah tingkat 

konsumsinya sebesar 34.195,40 kg/kap/th untuk daerah pantai dan 34.574,95 kg/kap/th 

untuk daerah non-pantai. Serta pondok skala besar di daerah pantai tingkat konsumsinya 

sebesar 36.639,95 kg/kap/th dan sebesar 43.747,58 kg/kap/th untuk pondok daerah non-

pantai.  

 

Hal tersebut dikarenakan kondisi pada Pondok Pesantren skala kecil berbeda dengan 

Pondok Pesantren skala besar. Dimana pada pondok skala kecil umumnya tidak 

memberikan patokan biaya pada santri yang ingin menuntut ilmu di dalamnya. Biaya 

operasional pondok didapatkan dari iuran masing-masing santri dalam jumlah nominal 

yang sesuai dengan kemampuan, bahkan tidak jarang pula para pengurus pondok ikut 

serta dalam pembiayaan Pondok Pesantren. Sehingga fasilitas yang disediakan untuk 

menunjang proses pembelajaran hanya bersifat seadanya. Demikian pula dengan menu 

makanan yang disediakan untuk para santri juga bersifat seadanya dengan bahan baku 

yang harganya lebih murah. Sedangkan pada pondok skala besar, memiliki patokan 
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biaya yang harus dikeluarkan untuk santri yang ingin bergabung dalam pondok tersebut. 

Biaya yang harus dikeluarkanpun bisa terbilang cukup besar. Dengan demikian, pondok 

berskala besar memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan pondok berskala kecil. 

 

4.3.2. Tingkat Konsumsi Ikan berdasarkan Habitat Asal Ikan 

Data hasil penelitian pada Tabel 11 hingga Tabel 14 terlihat bahwa untuk setiap 

kelompok ikan, yang paling banyak dikonsumsi adalah ikan yang berasal dari air laut 

dan air tawar. Meski demikian, tidak selalu Pondok Pesantren di daerah pantai yang 

lebih banyak mengkonsumsi ikan laut dan Pondok Pesantren di daerah non-pantai yang 

lebih banyak mengkonsumsi ikan tawar. Pada Pondok Pesantren skala kecil, rata-rata 

konsumsi kelompok ikan segar lebih tinggi pada ikan tawar (7,26 kg/kap/th), dengan 

pondok daerah non-pantai yang lebih tinggi konsumsinya (7,35 kg/kap/th) dibandingkan 

dengan pondok daerah pantai (7,17 kg/kap/th). Pada kelompok udang, rata-rata 

konsumsi air laut yang lebih tinggi (1,16 kg/kap/th), dengan pondok daerah non-pantai 

yang lebih tinggi mengkonsumsi yaitu 1,73 kg/kap/th, sedangkan pondok daerah pantai 

hanya 0,59 kg/kap/th. Pada kelompok ikan olahan/asin/awetan, rata-rata konsumsi 

tertinggi pada ikan air laut yaitu sebesar 9,71 kg/kap/th dengan pondok daerah pantai 

yang lebih banyak mengkonsumsi (11,63 kg/kap/th) dibandingkan pondok daerah non-

pantai (7,80 kg/kap/th). Hal yang sama pada kelompok ikan jadi, rata-rata konsumsi 

tertinggi pada ikan laut (1,12 kg/kap/th) dengan pondok daerah pantai yang lebih tinggi 

konsumsinya (1,23 kg/kap/th) daripada pondok daerah non-pantai (1,01 kg/kap/th). 

Sedangkan pada bumbu berbasis ikan dan lauk berbasis ikan, memang hanya tersedia 

dalam ikan laut dengan jumlah konsumsi yang tidak berbeda antara pondok daerah 

pantai dan non-pantai. Dengan demikian, pondok dengan skala kecil lebih banyak 

mengkonsumsi ikan air laut dibandingkan dengan air tawar dan air payau. 

 

Pada Pondok Pesantren berskala sedang, rata-rata konsumsi ikan segar tertinggi dari 

ikan tawar (9,20 kg/kap/th) dengan pondok di daerah pantai lebih banyak 

mengkonsumsi (10,08 kg/kap/th) dibandingkan pondok daerah non-pantai (8,31 

kg/kap/th). Sedangkan pada kelompok udang lebih banyak dikonsumsi dari perairan laut 

dengan rata-rata 1,40 kg/kap/th, sebanyak 1,54 kg/kap/th dikonsumsi oleh pondok 

daerah pantai yang lebih tinggi konsumsinya daripada pondok daerah non-pantai yakni 
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1,27 kg/kap/th. Sama halnya dengan kelompok ikan olahan/asin/awetan yang juga dari 

air laut rata-rata konsumsinya lebih tinggi yaitu sebesar 10,59 kg/kap/th dengan 11,16 

kg/kap/th dikonsumsi oleh pondok daerah non-pantai yang lebih besar dibandingkan 

pondok daerah non-pantai yakni 10,03 kg/kap/th. Sedangkan pada ikan jadi, rata-rata 

konsumsi tertinggi dari air tawar sebesar 1,31 kg/kap/th, dimana pondok daerah non-

pantai lebih tinggi konsumsinya (1,50 kg/kap/th) dibandingkan pondok daerah non-

pantai (1,12 kg/kap/th). Dengan demikian, pondok berskala sedang lebih banyak 

mengkonsumsi ikan dari perairan laut dan tawar daripada air payau. 

 

Pondok Pesantren dengan skala menengah memiliki rata-rata konsumsi ikan segar 

tertinggi pada ikan air tawar sebesar 8,11 kg/kap/th, konsumsi pondok daerah pantai 

lebih besar (8,77 kg/kap/th) daripada pondok di daerah non-pantai (7,45 kg/kap/th). 

Sedangkan kelompok udang, rata-rata konsumsi tertinggi dari perairan laut yakni 1,73 

kg/kap/th, dengan pondok daerah pantai yang lebih tinggi konsumsinya (2,04 kg/kap/th) 

daripada pondok daerah non-pantai (1,43 kg/kap/th). Demikian pula pada kelompok 

ikan olahan/asin/awetan yang rata-rata konsumsi tertinggi dari air laut yaitu 12,51 

kg/kap/th, dengan konsumsi pada pondok daerah non-pantai yang lebih besar (15,64 

kg/kap/th) dibandingkan pondok daerah pantai (9,39 kg/kap/th). Sedangkan pada 

kelompok ikan jadi yang berasal dari perairan tawar lebih tinggi dikonsumsi yakni 

sebesar 1,58 kg/kap/th, dengan pondok daerah pantai lebih tinggi dalam mengkonsumsi 

(1,99 kg/kap/th) daripada pondok daerah non-pantai (1,17 kg/kap/th). Sehingga pada 

Pondok Pesantren berskala menengah sama-sama lebih banyak mengkonsumsi ikan dari 

perairan laut dan tawar dibandingkan dengan perairan payau. 

 

Pada Pondok Pesantren skala tinggi, rata-rata konsumsi ikan segar tertinggi berasal dari 

peraian tawar yaitu sebesar 9,48 kg/kap/th, dengan pondok daerah pantai yang lebih 

tinggi mengkonsumsi (9,79 kg/kap/th) daripada pondok daerah non-pantai (9,17 

kg/kap/th). Sedangkan kelompok udang, rata-rata konsumsi tertinggi pada perairan laut 

yakni 4,60 kg/kap/th dengan pondok daerah non-pantai yang lebih tinggi mengkonsumsi 

(5,89 kg/kap/th) daripada pondok daerah pantai (3,30 kg/kap/th). Sama halnya pada 

kelompok ikan olahan/asin/awetan yang juga rata-rata konsumsi tertinggi berasal dari 

air laut yaitu 5,87 kg/kap/th, dengan pondok daerah pantai lebih tinggi mengkonsumsi 
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(6,57 kg/kap/th) dibandingkan dengan pondok daerah non-pantai (5,17 kg/kap/th). 

Kelompok ikan jadi dengan rata-rata konsumsi tertinggi juga berasal dari perairan laut 

yakni sebesar 4,09 kg/kap/th, dengan jumlah 6,89 kg/kap/th lebih tinggi dikonsumsi 

pada pondok daerah non-pantai dibandingkan dengan pondok daerah pantai yang hanya 

sebesar 1,29 kg/kap/th. Dengan demikian, pada Pondok Pesantren skala besar lebih 

banyak dalam mengkonsumsi ikan dari perairan laut daripada perairan tawar dan payau. 

 

Dari data tersebut, maka terlihat bahwa ikan yang lebih sering dikonsumsi pada Pondok 

Pesantren berasal dari perairan laut kemudian disusul dengan perairan tawar dan yang 

paling sedikit konsumsinya dari perairan payau. Pada seluruh ukuran skala Pondok 

Pesantren, ikan yang berasal dari perairan laut paling banyak dikonsumsi dalam bentuk 

ikan olahan/asin awetan. Sedangkan untuk ikan yang berasal dari perairan tawar paling 

banyak dikonsumsi dalam bentuk ikan segar. Ikan air laut dan ikan air tawar memang 

lebih disukai oleh konsumen dibandingkan air tawar. Selain mudah didapatkan karena 

tersedia dalam jumlah yang banyak, juga memiliki nilai gizi yang tinggi meski ikan air 

laut memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada ikan air tawar. Ikan air laut yang 

banyak dikonsumsi diantaranya ikan kiper, tongkol,teri, pindang, mangut, dan tongkol. 

Ikan air tawar yang banyak dikonsumsi diantaranya ikan lele, nila, bawal, dan mujair. 

Ikan air payau kurang digemari, pasalnya seringkali ditemukan adanya bau lumpur pada 

ikan, seperti ikan bandeng dan ikan belanak. 

 

Habitat asal ikan tidak berpengaruh terhadap tingkat konsumsinya baik pada Pondok 

Pesantren daerah pantai maupun non-pantai. Bahkan pada beberapa kelompok ikan 

segar yang berasal dari air laut justru lebih banyak dikonsumsi pada Pondok Pesantren 

daerah non-pantai. Hal ini dapat saja terjadi karena sudah adanya infrastruktur yang 

memadai dengan sarana dan sistem transportasi yang baik sehingga ikan air laut dapat 

terdistribusi hingga ke daerah yang jauh dari pesisir. Selain itu, konsumen yang berada 

di daerah yang jauh dari pesisir juga dapat membeli ikan air laut dari pedagang keliling, 

warung, ataupun pasar setempat (Hamidah et al., 2017). 

 

 


