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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki luas wilayah sebesar 

1.916.862,20 km
2
 (BPS Indonesia, 2018). Indonesia termasuk dalam negara maritim 

dengan perairan yang luas dan sekitar 75% wilayah Indonesia adalah wilayah perairan 

yang terdiri dari 3,351 juta km2 wilayah laut (perairan pedalaman, kepulauan, dan laut 

territorial) dan sekitar 2,936 juta km2 wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif dan 

landasan kontinen (BPS Indonesia, 2018). Indonesia memiliki potensi laut yang 

melimpah dan memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

besar (BPS Indonesia, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pulau yang dimiliki 

oleh Indonesia adalah sebanyak 16.056 pulau (BPS Indonesia, 2018). Sumber daya 

pangan terbesar di Indonesia sendiri terdapat pada sektor perikanan. Potensi sumber 

daya ikan di Indonesia meliputi pelagis kecil, pelagis besar, udang paneid dan krustasea 

lainnya, moluska dan teripang, ikan konsumsi perairan karang, demersal, cumi-cumi, 

ikan hias, penyu laut, rumput laut dan mamalia laut (BPS Indonesia, 2018). Sektor 

perikanan ini sendiri memiliki peluang yang besar untuk dapat berkembang. Selain itu, 

terdapat banyak spesies ikan dengan harga yang bervariasi yang juga dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh. 

Namun, yang terjadi di Indonesia tingkat konsumsi ikan masih tergolong rendah 

(Perdana et al.,  2015).  

 

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan 

(BPS Indonesia, 2018). Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Jawa 

tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota (BPS Jawa 

Tengah, 2018). Salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah 

Kabupaten Kendal. Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki 20 Kecamatan. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam empat jenis yaitu 

daerah pegunungan, daerah perbukitan dan dataran rendah serta pantai (BPS Kendal, 

2018). Peta Kabupaten Kendal dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Berikut adalah gambar peta Kabupaten Kendal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Kabupaten Kendal (BPS Kendal, 2018).  

 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra Pondok Pesantren di Jawa Tengah. Hal 

ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Kendal memiliki jumlah penduduk sebanyak 978.672 

jiwa dan 98% diantaranya beragama Islam. Pondok Pesantren sendiri merupakan salah 

satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (Syafe’i, 2017). Pondok Pesantren 

merupakan sistem pendidikan di Indonesia yang selain mendidik dari segi intelektual 

namun juga karakter dan beragama. Jumlah Pondok Pesantren yang ada di Kendal 

sendiri adalah sebanyak 255 unit dengan jumlah santri 22.057 (BPS Kendal, 2018). 

Pondok Pesantren di Kendal tersebar di berbagai wilayah dan juga memiliki beragam 

skala Pondok.  

 

Kabupaten Kendal sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan menjadi 

pemasok ikan di daerah Jawa, namun yang terjadi tingkat konsumsi ikan penduduk 

Kendal masih relatif rendah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Biro Pusat 

Statistik tahun 2017 tingkat konsumsi ikan di rumah tangga Kabupaten Kendal hanya 

sebesar 17.96 kg/kap/tahun. Untuk konsumsi ikan diluar rumah tangga sendiri belum 

tercatat. Salah satu lembaga yang menyediakan konsumsi ikan diluar rumah tangga
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adalah Pondok Pesantren. Penelitian tentang angka konsumsi ikan di rumah tangga 

sudah banyak dilakukan namun penelitian angka konsumsi ikan di luar rumah tangga 

masih jarang dilakukan. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui tentang angka 

konsumsi ikan di luar rumah tangga terutama di Pondok Pesantren apakah ada 

perbedaan konsumsi dilihat dari ukuran pondok (besar, sedang, menengah dan kecil) 

dan harga ikan terhadap jenis ikan yang dikonsumsi dan berapa banyak yang 

dikonsumsi.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Kabupaten Kendal 

Jawa Tengah terdiri dari 35 Kabupaten/Kota yaitu 29 Kabupaten dan 6 Kota (BPS 

Jateng, 2018). Produksi perikanan Jawa Tengah pada perikanan laut tahun 2017 adalah 

416.391,46 ton dan produksi perairan umum tahun 2017 adalah 21.807,20 ton. Untuk 

produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah sendiri pada tahun 2017 adalah 438.198,66 

ton (BPS Jateng, 2018). Kendal merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang 

memiliki 20 Kecamatan dengan jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil tahun 2017 sebanyak 978.672 jiwa terdiri dari 500.188 (52,22 persen) 

laki-laki dan 478.484 (48,49 persen) perempuan (BPS Kendal, 2018). Kecamatan Boja 

memiliki penduduk terbesar di Kabupaten Kendal dimana memiliki penduduk sebanyak 

74.548 jiwa atau 7,62 persen dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. 

Kecamatan yang memiliki jumlah paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan 

penduduk sebanyak 32.504 jiwa atau 3,32 persen dari total penduduk di Kabupaten 

Kendal (BPS Kendal, 2018).  

 

Topografi Kabupaten Kendal dibagi menjadi empat jenis yaitu daerah pegunungan, 

daerah perbukitan, dataran rendah dan pantai. Untuk daerah pegunungan yang terletak 

di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. 

Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di 

sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl (BPS Kendal, 2018) 
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1.2.2 Pondok Pesantren di Wilayah Kendal 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. 

Pondok Pesantren merupakan sarana untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai 

pedoman hidup dan dengan menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. 

Pondok Pesantren sendiri muncul sejak 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau 

hampir di seluruh lapisan masyarakat Muslim, terutama di Jawa (Syafe’i, 2017). Istilah 

''pesantren'' berasal dari kata pe-''santri''-an, dimana kata "santri" berarti murid dalam 

bahasa Jawa. Istilah ''pondok'' berasal dari bahasa Arab ''funduuq'' yang berarti 

penginapan. Tujuan para santri yang tinggal di Pondok Pesantren adalah agar mereka 

belajar hidup mandiri agar dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan kyai dan 

juga Tuhan.  

 

Ada beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain, 

yaitu terdapat pondok tempat menginap para santri, adanya santri (peserta didik), 

adanya Masjid sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren, terdapat kyai yang 

merupakan tokoh yang memiliki kelebihan dari sisi agama dan kitab kuning sebagai 

referensi pokok dalam kajian keislaman (Syafe’i, 2017). Pondok Pesantren sendiri 

memilki beragam jenis Pondok. Pondok Pesantren dikategorikan menjadi tiga macam 

bentuk yaitu yang pertama masih bersifat tradisional yang masih tetap mempertahankan 

tradisi-tradisi lama, yang kedua pesantren semi modern yaitu pesantren yang 

memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern, ketiga yaitu pesantren 

modern yang kurikulum dan sistem pembelajarannya sudah tersusun secara modern 

demikian juga managementnya dan sudah didukung teknologi dan lembaga bahasa 

asing yang memadai (Syafe’i, 2017). 

 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra Pondok Pesantren di Jawa Tengah. 

Sebanyak 98% dari total penduduk Kabupaten Kendal beragama Islam (BPS Kendal, 

2018). Berdasarkan BPS Kendal (2018), jumlah Pondok Pesantren di Kendal sebanyak 

255 unit dengan jumlah santri 22.057 jiwa. Berdasarkan BPS Kendal (2018), banyaknya 

Pondok Pesantren, pengajar dan santri dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Banyaknya Pondok Pesantren, Pengajar dan Santri pada Kabupaten Kendal 

Tahun 2017 

Nomor Kecamatan Pondok Pesantren 

(unit) 

Pengajar 

(jiwa) 

Santri 

(jiwa) 

1 Plantungan 10 20 850 

2 Sukorejo 15 27 1127 

3 Pageruyung 11 23 1246 

4 Patean 8 14 754 

5 Singorojo 12 18 1293 

6 Limbangan 13 20 792 

7 Boja 15 31 496 

8 Kaliwungu 30 234 4667 

9 Kaliwungu Selatan 2 11 117 

10 Brangsong 11 23 635 

11 Pegandon 18 26 1355 

12 Ngampel 11 120 2328 

13 Gemuh 15 28 986 

14 Ringinarum 7 20 627 

15 Weleri 10 17 670 

16 Rowosari 11 23 731 

17 Kangkung 6 14 358 

18 Cepiring 10 19 784 

19 Patebon 19 35 1129 

20 Kota Kendal 21 42 1112 

Jumlah / Total 255 765 22057 
*Keterangan : yang diwarnai kuning merupakan Kecamatan sampel yang dipilih 

(BPS Kendal, 2018) 

 

Dari 255 Pondok Pesantren di Kendal, sebanyak 244 unit Pondok Pesantren bertipe 

Salafiyah, 8 unit Pondok Pesantren bertipe Khalafiyah dan 3 unit Pondok Pesantren 

dengan tipe modern. Pondok Pesantren Salafiyah adalah Pondok yang mengajarkan 

kitab Islam klasik dan menerapkan sistem madrasah tanpa mengenalkan pengetahuan 

umum dalam sistem pendidikannya (Tohirin dan Kelik, 2015). Pondok Pesantren 

Khalafiyah merupakan Pondok yang mengadopsi sistem pendidikan klasikan dengan 

kurikulum yang tertata dan juga mengintegrasikan pengetahuan umum (Alwi, 2013). 

Sedangkan, Pondok Pesantren modern adalah Pondok yang menerapkan pola campuran 

antara sistem pengajian kitab tradisional, sistem madrasah dan juga sistem sekolah 

umum yang menggunakan kurikulum pemerintah (Alwi, 2013).   
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Kisaran usia pada sampel Pondok Pesantren penelitin ini adalah mulai dari usia 12-18 

tahun dan para santri masih duduk di bangku SMP dan SMA. Kategori umur pada 

Pondok Pesantren ini dikatakan sebagai remaja. Berdasarkan teori Siagian et al., (2012), 

remaja adalah kelompok manusia yang berada diantara usia 10-19 tahun. Umumnya 

kelompok usia remaja merupakan periode rentan gizi karena peningkatan pertumbuhan 

fisik dan perkembangan yang pesat (Manampiring et al., 2016). Salah satu faktor 

lingkungan fisik yang amat penting agar proses tumbuh kembang berlangsung secara 

optimal adalah zat gizi yang harus dicukupi oleh makanan yang dikonsumsi sehari-hari 

(Fauzi, 2012). 

 

1.2.3 Angka Konsumsi Ikan 

Produksi perikanan Kabupaten Kendal tahun 2017 untuk perikanan laut sebesar 

3.326.763 ton dan untuk produksi perairan umum sebesar 256.714 ton. Untuk produksi 

perikanan tangkap Kabupaten Kendal sendiri adalah sebesar 3.583.477 ton (BPS 

Kendal, 2018). Potensi perikanan di Kendal cukup besar di Jawa Tengah. Namun, yang 

terjadi tingkat konsumsi ikan di Kendal yang tercatat pada SUSENAS tahun 2017 hanya 

sebesar 17.96 kg/kap/tahun. Angka konsumsi ikan tersebut masih relatif rendah 

dibanding tingkat konsumsi Jawa Tengah tahun 2017 yaitu sebesar 25.26 kg/kap/thn. 

Sedangkan, untuk tingkat konsumsi nasional pada tahun 2017 yaitu sebesar 47.34 

kg/kap/thn (KKP, 2018). Target Konsumsi Ikan pada tahun 2019 adalah sebesar 54.49 

kg/kap/thn (KKP, 2018). Angka konsumsi ikan adalah jumlah kilogram ikan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat selama satu tahun yang sudah dikonversi setara dengan 

konsumsi ikan utuh segar (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2018). 

 

Angka konsumsi ikan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. 

Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masyarakat Indonesia yang sudah 

mulai mengganti konsumsi daging merah ke daging putih atau ikan, meningkatnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat makan ikan untuk kecerdasan dan 

kesehatan, tersedianya aneka produk olahan ikan yang bermutu dan memudahkan 

masyarakat untuk mengonsumsi ikan, ketersediaan dan juga keterjangkauan produk 

perikanan yang semakin luas dan selain itu terdapat penyediaan sarana prasarana seperti 
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pasar ikan yang menyediakan ikan untuk masyarakat (Kementrian Kelautan dan 

Perikanan, 2018).  

 

Namun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan 

dengan negara lain seperti Malaysia 58.8 kg/kap/thn, Hongkong sebesar 71.1 kg/kap/thn 

dan Macao 58,4 kg/kap/thn (Harianto et al., 2018). Rendahnya konsumsi ikan di dalam 

negeri karena kurangnya informasi mengenai pentingnya konsumsi ikan dan karena 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan 

dan kecerdasan otak. Budaya makan ikan yang tinggi pada masyarakat Jepang telah 

membuktikan terjadinya peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak di 

Jepang (Siagian et al., 2015). Ikan memiliki gizi tinggi yang cocok untuk masa 

pertumbuhan anak dan dapat memenuhui kebutuhan protein dalam tubuh (An Darwis et 

al., 2017).  

 

1.2.4 Konsumsi Ikan 

Indonesia memilki sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati yang melimpah. 

Indonesia memiliki 27.2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang terdapat di dunia 

meliputi 12% mammalia, 23.8% ampibia, 31.8% reptilia, 44.7 % ikan, 40% moluska. 

dan 8.6% rumput laut (BPS Indonesia, 2016). Ikan merupakan kelompok vertebrata 

akuatik poikilotermal (berdarah dingin) yang memiliki insang untuk bernafas dan sirip 

untuk bergerak di dalam air (Purnama et al., 2017).  Berdasarkan habitatnya, jenis ikan 

dapat dibedakan menjadi ikan dari laut dan ikan dari perairan di darat. Ikan dari laut 

pada umumnya ditangkap langsung dari perairan laut dan ikan dari perairan di darat 

biasanya disebut dengan ikan air tawar yang diperoleh dengan menangkap atau 

dibudidayakan. Perikanan tangkap di Indonesia digolongkan menjadi empat kategori 

yaitu (1) berdasarkan spesies target seperti perikanan cakalang, perikanan udang, cumi-

cumi dan perikanan kekerangan; (2) berdasarkan tingkat teknologi seperti tradisional 

dan modern; (3) berdasarkan skala usaha terdiri dari komersial dan subsistem; dan 

terakhir (4) berdasarkan habitatnya seperti perikanan demersal, perikanan pelagis dan 

juga perikanan karang (BPS Indonesia, 2018).  
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Ikan demersal adalah jenis ikan yang memiliki habitat dibagian dasar perairan yang 

bersubstrat lumpur, memiliki aktivitas yang rendah dan gerak ruang yang tidak terlalu 

jauh dan biasanya membentuk gerombolan yang relatif merata dan tidak sebesar ikan 

pelagis. Contoh ikan demersal sendiri adalah ikan Kakap, Manyung, Tigawaja, Bawal 

dan juga ikan lainnya (BPS Indonesia, 2018). Sedangkan, ikan pelagis adalah dapat 

berenang hingga kedalaman deep scattering layer, dimana umumnya kedalaman 

tersebut terdapat pada 25-50% kedalaman perairan. Ukuran ikan pelagis kecil 

didominasi oleh ukuran dengan kisaran panjang 12-14 cm, begitu juga ikan pelagis 

besar didominasi pada ukuran 28-31 cm (Herlisman et al., 2018). 

 

Ikan merupakan sumber alami asam lemak omega 3 yaitu eicosa pentaenoic acid (EPA) 

dan decosa hexaenoic acid (DHA). Lemak ikan mengandung EPA dan DHA yang 

tinggi masing-masing sejumlah 11-15% dan 2-7% (Siregar et al., 2015). DHA adalah 

komponen terbesar dari longchain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) yang 

berperan dalam membangun myelin yaitu sarung pembungkus saraf yang membantu 

rangsangan saraf elektris di otak agar dapat bergerak lebih cepat (membantu 

pergerakan/motorik). Dengan adanya DHA, jaringan saraf dapat mengantarkan 

rangsangan saraf ke otak dengan baik dan komunikasi sel-sel otak menjadi lebih efektif 

(Siregar et al.,  2015).  

 

Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi dan kandungan gizi yang utama pada ikan 

adalah protein dan asam-asam lemak esensial yang sangat berguna bagi kesehatan 

manusia (Hafiludin, 2011). Ikan merupakan salah satu sumber makanan yang kaya akan 

asam lemak tak jenuh. Senyawa ini telah banyak dibuktikan memberikan efek yang baik 

bagi kesehatan manusia dewasa, seperti menurunkan resiko penyakit jantung, kanker, 

arhitis dan lain-lain (Siregar et al., 2015). Selain itu, asam lemak tak jenuh yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan dapat menurunkan kolesterol dalam darah (Purnama 

et al.,  2017).  

 

Selain itu, ikan juga sangat baik untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya yang 

tinggi dan berguna untuk kesehatan tubuh terutama bagi anak-anak yang masih dalam 

tahap pertumbuhan karena akan sangat besar pengaruhnya bagi kecerdasan otak 
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(Siagian et al., 2015). Protein ikan menyediakan lebih kurang 2/3 dari kebutuhan 

protein hewani yang diperlukan manusia (Purnama et al., 2017). Protein dari ikan 

tersebut merupakan komponen nutrisi yang penting bagi negara yang memiliki jumlah 

penduduk tinggi di mana kecukupan proteinnya berada pada level rendah/kurang 

(Pratiwi dan Annisa, 2017). Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan 

produk lainnya adalah kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk di 

cerna (An Darwis et al.,  2017).  Selain tinggi protein ikan juga mengandung zat gizi 

mikro seperti vitamin A, seng, selenium, kalsium dan yodium yang cukup baik (Siagian 

et al., 2015). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, 

angka kecukupan protein untuk usia 10-18 tahun (remaja) adalah sekitar 56-66 

gram/orang/hari.  

 

1.2.5 Harga Ikan 

Selain kurangnya pemahaman tentang manfaat konsumsi ikan, persepsi masyarakat 

yang menganggap bahwa ikan itu mahal juga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan rendahnya konsumsi ikan (An Darwis et al., 2017). Pada kenyataannya 

ikan sendiri merupakan salah satu komoditas makanan yang harganya relatif terjangkau 

(FAO, 2018). Harga sendiri merupakan salah satu variabel yang penting dalam 

menentukan keputusan konsumsi pada konsumen untuk memenuhi kepuasan yang 

optimal (Arthatiani, 2018). Harga ikan sangat bervariasi karena banyak faktor seperti 

ketersediaan dan distribusi pemasarannya, preferensi suatu jenis ikan yang tinggi pada 

suatu wilayah, keragaman ikan dan daerah produksi yang terbentang luas (Arthatiani, 

2018).  

 

Harga pada jenis kelompok ikan segar, olahan, jadi (ready to eat) serta bumbu dan lauk 

berbasis ikan berbeda satu dengan yang lainnya. Ikan segar cenderung lebih murah 

dibanding dengan ikan olahan. Hal ini dikarenakan ikan segar tidak membutuhkan 

proses pengolahan yang bervariasi. Sedangkan pada ikan olahan lebih mahal karena 

untuk menghasilkan 1 kg ikan olahan dibutuhkan lebih dari 1 kg ikan segar (Arthatiani, 

2018). Untuk ikan jadi (ready to eat) juga cenderung lebih mahal dikarenakan sudah 

terdapat proses produksi seperti digoreng ataupun dibakar. Teori Romano et al., (2017)  
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menambahkan bahwa harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam membeli suatu produk. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Angka konsumsi ikan di Pondok Pesantren berdasarkan skala Pondok Pesantren 

(kecil, sedang, menengah dan besar) dan berdasarkan harga ikan (murah, sedang, 

agak mahal dan mahal) di Kabupaten Kendal.  

2. Untuk mengetahui kelompok ikan (segar, olahan, ready to eat serta bumbu dan 

lauk berbasis ikan) yang sering dikonsumsi oleh Pondok Pesantren. 

3. Untuk mengetahui apakah harga ikan menjadi faktor penentu dalam konsumsi ikan 

pada Pondok Pesantren. 




