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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Kategori Sampel Pondok Pesantren Berdasarkan Angka Konsumsi Ikan 

Responden pada penelitian kali ini adalah Pondok Pesantren di 9 Kecamatan wilayah 

Kendal. Kendal merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (BPS Kendal, 

2018). Sampel penelitian kali ini memiliki jumlah sebanyak 57 sampel Pondok 

Pesantren. Pengelompokan ini dilakukan dengan menggunakan rumus “Quartile” pada 

Microsoft Excel. Penggunaan kuartil pada perhitungan penggolongan skala karena 

kuartil berfungsi membagi suatu sebaran menjadi empat bagian yang sama (Fadhli dan 

Rusydi, 2018). Pada penelitian ini Skala Pondok dibagi menjadi 4 tingkat skala.  

Pengelompokan kategori sampel Pondok Pesantren dapat dilihat pada Tabel 5. Setelah 

dilakukan penggolongan skala Pondok maka didapatkan bahwa santri di Pondok 

Pesantren kecil sebanyak 846 jiwa, Pondok Pesantren Sedang 1009 jiwa, Pondok 

Pesantren Menengah 1387 jiwa dan Pondok Pesantren Besar 10166 jiwa. 

 

4.2. Angka Konsumsi Ikan Pada Kategori Pondok Pesantren  

Pada Tabel 5 menunjukan angka konsumsi ikan per-kategori skala Pondok Pesantren. 

Dapat dilihat pada Tabel 5 bahwa semakin besar Pondok Pesantren maka semakin 

tinggi angka konsumsi ikan pada Pondok tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh 

Kuntjoro et al., (2011) menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota maka 

semakin tinggi permintaan terhadap ikan. Selain itu, perbedaan angka konsumsi ini 

dikarenakan pada Pondok Pesantren kecil biasanya dikelola secara kekeluargaan 

sehingga untuk konsumsi sehari-hari seadanya saja dan tidak seperti Pondok Pesantren 

Besar yang sudah ditentukan biaya untuk perawatan Pondok dan juga untuk makan 

sehari-hari. Sehingga, konsumsi ikan pada Pondok Pesantren berskala besar cenderung 

lebih tinggi dibandingkan dengan Pondok Pesantren kecil. Angka konsumsi ikan di 

masing-masing Pondok Pesantren juga berbeda dikarenakan jenis ikan yang dikonsumsi 

per-kategori skala Pondok Pesantren berbeda. Selain itu harga ikan yang dikonsumsi 

Pondok Pesantren pun berbeda antar jenis ikan. 
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4.2.1 Angka Konsumsi Ikan Berdasarkan Jenis Kelompok Ikan Pada Pondok 

Pesantren 

Berdasarkan jenis ragam, ikan dikelompokkan menjadi 4 yaitu KIDS (Konsumsi Ikan 

Dalam Bentuk Segar), KIDA (Kelompok Ikan Dan Udang Asin/Awetan), KIMJ 

(Kelompok Ikan Dalam Makanan Jadi), dan KIB (Konsumsi Ikan Dalam Bumbu-

Bumbuan) (KKP, 2018). Kelompok ikan segar adalah kelompok hasil produksi 

perikanan dalam bentuk mentah (segar) yang meliputi ikan darat, ikan laut dan udang 

dan terdiri dari berbagai jenis ikan yang tercatat dalam SUSENAS (BPS, Indonesia 

2016). Jenis ikan segar yang tercatat adalah ekor kuning, tongkol, tuna, cakalang, 

tenggiri, selar, kembung, teri, bandeng, gabus, mujair, mas, lele, kakap, baronang, 

wader, kutuk, belanak, sepat, gurame, nila,  bawal, janjan, kerapu, patin, layur, dorang, 

banar, tunul, manyung, belut, tigowojo, kiper, udang (kali, laut, besar, sedang, dan 

kecil), rebon basah, cumi-cumi, sotong, yuyu, ketam, rajungan, kerang (bukur, ijo, 

darah, dan srimping), siput dan lainnya. Jenis ikan segar yang paling banyak dikonsumsi 

oleh Pondok Kecil, Sedang, Menengah dan Besar adalah ikan Lele (Tabel 6).  

 

Untuk kelompok ikan olahan/asin/awetan merupakan kelompok ikan yang sudah 

mengalami pengolahan baik dalam skala rumah tangga ataupun industri. Kelompok ikan 

olahan terdiri atas ikan air laut, ikan air tawar/payau, udang yang diawetkan/diasinkan 

dan juga ikan dalam kaleng (Harianto et al., 2018). Pada penelitian ini ikan olahan 

terdiri dari pedo (ikan kembung), pindang (tenggiri), mangut (manyung), ikan panggang 

(pari), teri (kering/asin), ikan asin (ikan selar), gerih ikan petek, gerih ikan kiper, 

bandeng presto, ikan asin (ikan gabus), ikan kemasan (kaleng/plastik), rebon kering dan 

lainnya. Jenis ikan olahan yang banyak dikonsumsi oleh Pondok Kecil adalah ikan 

Mangut. Pada Pondok Sedang lebih banyak mengonsumsi ikan Bandeng Presto. Pada 

Pondok Menengah lebih banyak mengonsumsi gerih ikan Kiper dan untuk Pondok 

Besar lebih banyak mengonsumsi ikan panggang (Pari) (Tabel 7).  

 

Untuk kelompok ikan jadi (ready to eat) adalah kelompok ikan yang dapat langsung 

dikonsumsi baik dari jenis ikan segar ataupun olahan yang sudah siap saji. Contoh dari 

kelompok ikan jadi (ready to eat) ini adalah lele goreng, nila goreng/bakar, mujahir 

goreng, belanak goreng, bandeng goreng, bawal goreng, gurame goreng, janjan goreng, 
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patin goreng, belut goreng, wader goreng, rempeyek udang, gimbal udang, rempeyek 

teri, wader tepung, botok (urang, yuyu, teri, kakap, jamur, tahu dan petai cina), pepes 

(waleran, ikan, dan udang) dan otak-otak. Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa pada 

Pondok Kecil, Sedang, Menengah dan Besar lebih banyak mengonsumsi Botok Teri. 

Selanjutnya, untuk kelompok bumbu dan lauk berbasis ikan terdiri dari terasi, petis, 

kecap, saus tomat, sambal, sambal kemasan, kerupuk (udang, terung, kulit ikan dan 

tenggiri), bakso ikan dan tahu bakso. Pada Pondok Kecil, Sedang, Menengah dan Besar 

lebih banyak mengonsumsi kerupuk terung dibanding bumbu dan lauk berbasis ikan 

lainnya (Tabel 9).   Angka konsumsi ikan dari keempat kelompok ikan ini didapat dari 

data “recall” konsumsi setiap satu minggu sekali dan dilihat catatan belanja 3 hari 

terakhir dan kemudian dikonversikan berdasarkan Konversi Perhitungan Angka 

Konsumsi Ikan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia 2018. Untuk konsumsi ikan di Pondok Pesantren tidak memiliki sisa makanan 

karena semua makanan dan lauk pauk langsung habis dimakan. Dari keempat kelompok 

tersebut, jenis ikan yang sering dikonsumsi di masing-masing Pondok Pesantren adalah 

ikan segar yang diikuti oleh ikan olahan, ikan jadi dan bumbu dan lauk berbasis ikan 

(Gambar 3). Berdasarkan teori Kuntjoro et al., (2011) tingkat konsumsi ikan segar 

memang lebih mendominasi pola konsumsi ikan di Indonesia dibanding dengan ikan 

olahan, ikan jadi ataupun bumbu dan lauk berbasis ikan. Menurut Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (2018), ikan segar menempati posisi paling diminati di 

masyarakat. Hal ini dikarenakan ikan segar lebih mudah didapatkan dan lebih mudah 

untuk diolah berbagai macam masakan. 

 

Konsumsi ikan segar di masing-masing Pondok dapat dilihat pada Gambar 4 yang 

menunjukan bahwa semakin besar Pondok Pesantren maka semakin tinggi angka 

konsumsi pada jenis ikan segar. Namun, pada Pondok Menengah angka konsumsi lebih 

rendah dibandingkan dengan Pondok Pesantren Sedang. Sesuai dengan uji korelasi 

(Tabel 6) didapatkan koefisien korelasi sebesar 0.220 dengan signifikansi sebesar 0.000 

yang menunjukkan bahwa antar konsumsi ikan segar dengan Pondok Pesantren 

memiliki hubungan dan berbanding lurus. Semakin besar skala Pondok diikuti dengan 

semakin tinggi konsumsi kelompok ikan segar. Dapat dilihat bahwa tingkat konsumsi 

ikan segar meningkat cukup signifikan seiring meningkatnya skala Pondok Pesantren. 
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Hal tersebut mengindikasikan bahwa ikan dan udang segar adalah merupakan barang 

mewah yang mana semakin besar Pondok tersebut maka semakin tinggi tingkat 

konsumsinya (Arthatiani, 2018). Hal ini dikarenakan pada Pondok kecil lebih dikelola 

secara keluarga tidak seperti Pondok besar yang memiliki biaya makan dan biaya 

perawatan Pondok. 

 

Untuk konsumsi ikan olahan/asinan/awetan pada masing-masing Pondok pun berbeda. 

Pada Gambar 5 menunjukan bahwa semakin besar Pondok maka semakin tinggi 

konsumsi ikan olahan, namun pada Pondok Besar angka konsumsi ikan lebih rendah 

dibanding dengan Pondok lainnya. Dilihat dari hasil uji korelasi (Tabel 6) didapatkan 

koefisien korelasi -0.035 dengan signifikansi 0.744 dan disimpulkan bahwa skala 

Pondok dan konsumsi ikan olahan tidak memiliki hubungan yang berarti semakin besar 

skala Pondok tidak diikuti dengan meningkatnya konsumsi dari ikan olahan. 

Berdasarkan penelitian Kuntjoro et al., (2011) semakin banyak jumlah anggota pada 

rumah tangga maka konsumsi ikan olahan/awetan semakin rendah. Penelitian Arthatiani 

(2018) pun menambahkan bahwa pada kelompok ikan olahan mendekati komoditas 

inferior yang mana semakin besar Pondok dengan pemasukan yang lebih tinggi maka 

akan menurunkan konsumsi ikan olahan. Hal ini dikarenakan ikan olahan tidak 

memiliki gizi yang cukup tinggi dibanding dengan ikan segar sehingga pada Pondok 

yang semakin besar akan mengurangi konsumsi ikan olahan.  

 

Konsumsi ikan jadi (ready to eat) pada Gambar 6 diketahui bahwa semakin tinggi 

Pondok Pesantren maka semakin tinggi konsumsi ikan jadi, namun pada Pondok Besar 

memiliki angka konsumsi ikan olahan yang lebih rendah dibanding dengan Pondok 

Menengah. Pada Tabel 6 menunjukan hasil uji korelasi dengan koefisien korelasi 0.216 

dengan signifikansi 0.004 yang berarti bahwa konsumsi ikan jadi dan skala Pondok 

memiliki hubungan, sehingga semakin besar skala Pondok diikuti dengan peningkatan 

konsumsi kelompok ikan jadi (ready to eat). Hal ini dikarenakan pada Pondok yang 

semakin besar juga membeli ikan yang sudah jadi (ready to eat) dalam jumlah banyak 

untuk dikonsumsi pada waktu-waktu tertentu, yang bertujuan untuk menghemat waktu 

dan tenaga karena jumlah santri yang lebih banyak dibanding Pondok kecil.   
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Konsumsi ikan berdasarkan jenis kelompok yang terakhir adalah bumbu dan lauk 

berbasis ikan yang semakin besar Pondok Pesantren semakin rendah konsumsi bumbu 

dan lauk berbasis ikan (Gambar 7). Pada hasil uji korelasi (Tabel 6) didapatkan nilai 

koefisien korelasi sebesar -0.032 dengan signifikansi 0.785 yang berarti bahwa antar 

skala dan konsumsi bumbu-lauk berbasis ikan tidak memiliki hubungan dan berbanding 

terbalik. Artinya, semakin besar skala Pondok tidak diikuti dengan semakin tinggi 

konsumsi bumbu-lauk berbasis ikan. Hal ini dikarenakan pada Pondok yang semakin 

besar jarang mengonsumsi lauk berbasis ikan seperti kerupuk yang mana lebih sering 

dikonsumsi oleh Pondok kecil sebagai lauk. Pada beberapa Pondok Pesantren yang 

lebih besar terdapat angka konsumsi ikan (segar, olahan, ready to eat dan bumbu-lauk 

berbasis ikan) yang lebih rendah dibanding Pondok Pesantren yang lebih kecil. Hal ini 

dikarenakan angka konsumsi ikan perkapita diperoleh dari total konsumsi Pondok 

Pesantren dibagi dengan jumlah santri. Sehingga, meskipun total konsumsi Pondok 

Pesantren lebih besar namun konsumsi perkapita menjadi lebih kecil karena telah dibagi 

dengan jumlah santri pada Pondok tersebut (Arthatiani, 2018). 

 

4.2.2 Angka Konsumsi Ikan Berdasarkan Harga Ikan Pada Pondok Pesantren  

Berdasarkan harga, ikan dikelompokkan menjadi ikan harga murah, harga sedang, harga 

agak mahal dan harga mahal. Penggolongan harga ini menggunakan rumus 

“Percentile” pada Microsoft Excel. Rumus persentil dicari dengan perumusan yang 

sama seperti menghitung kuartil hanya saja N dibagi dengan 100 (Fadhli dan Rusydi, 

2018). Berdasarkan penelitian Kuntjoro et al., (2011) konsumen berhadapan dengan 

harga tertentu untuk membeli sekelompok komoditas sesuai dengan preferensinya. 

Harga sendiri merupakan salah satu variabel yang penting dalam menentukan keputusan 

konsumsi konsumen untuk memenuhi kepuasan secara optimal (Arthatiani, 2018). Ikan 

memiliki harga yang sangat bervariasi dan dapat dikatakan sebagai ikan murah atau 

mahal karena beberapa faktor yaitu ketersediaan dan distribusi pemasaran dari ikan 

tersebut. Secara umum, harga ikan budidaya (tawar) lebih murah dibandingkan dengan 

harga ikan tangkap (laut). Hal ini dikarenakan perikanan budidaya lebih mudah 

ditangkap dibanding dengan perikanan laut (Harianto et al., 2018)   
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Konsumsi ikan segar pada masing-masing skala Pondok Pesantren dilihat dari harga 

ikan dapat dilihat bahwa konsumsi ikan segar harga murah lebih banyak dikonsumsi 

oleh Pondok Pesantren Kecil dan untuk harga ikan sedang, agak mahal dan mahal lebih 

banyak dikonsumsi oleh Pondok Pesantren Besar (Gambar 8). Hasil uji korelasi (Tabel 

7) memiliki nilai koefisien korelasi 0.235 dengan nilai signifikansi 0.399 yang berarti 

bahwa tidak ada hubungan dari harga ikan segar terhadap hubungan skala pondok dan 

konsumsi ikan segar. Sehingga, disimpulkan bahwa peningkatan harga ikan segar tidak 

diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan. Berdasarkan hasil penelitian Kuntjoro et al., 

(2011) dikatakan bahwa jika harga ikan semakin tinggi atau mahal maka konsumsi 

semakin rendah dan begitu juga sebaliknya (Gambar 8). Ikan segar memiliki elastisitas 

harga yang kecil yang artinya bahwa komoditas ikan segar tidak elastis terhadap 

perubahan harga. Sehingga, walaupun ada perubahan harga dalam persentase tertentu 

tidak diikuti oleh perubahan jumlah permintaan dan konsumsi ikan segar (Kunjoro et 

al., 2011).  

 

Angka Konsumsi Ikan Olahan/Asin/Awetan berdasar harga dapat dilihat pada Gambar 9 

yang menunjukkan bahwa ikan olahan dengan harga yang murah lebih banyak 

dikonsumsi oleh Pondok Menengah, harga sedang lebih dikonsumsi oleh Pondok Kecil, 

harga agak mahal lebih banyak dikonsumsi oleh Pondok Sedang dan terakhir adalah 

ikan olahan harga mahal yang lebih banyak dikonsumsi oleh Pondok Menengah. Untuk 

hasil uji korelasi yang didapatkan (Tabel 7) didapat nilai koefisien korelasi -0.014 

dengan nilai signifikansi 0.962 yang berarti antar harga ikan olahan dengan konsumsi 

ikan olahan tidak memiliki hubungan dan berbanding terbalik. Disimpulkan bahwa, 

semakin mahal harga ikan olahan tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan 

olahan tersebut. Hal ini dikarenakan harga ikan olahan cenderung lebih mahal 

dibadingkan dengan harga ikan segar. Berdasarkan penelitian Arthatiani (2018) yang 

mengatakan bahwa ikan olahan diproduksi dari ikan segar dan dalam memproduksi 1 

kilogram ikan olahan dibutuhkan lebih dari 1 kilogram ikan segar yang digunakan 

sebagai bahan baku dan tergantung dari jenis ikan olahan apa yang dihasilkan.   

 

Untuk Konsumsi Ikan Jadi (ready to eat) berdasar harga ikan dapat dilihat pada Gambar 

10 yang menunjukkan bahwa konsumsi ikan jadi dengan harga murah banyak 
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dikonsumsi oleh Pondok Menengah, harga sedang dikonsumsi oleh Pondok Besar, 

harga agak mahal dan harga mahal lebih dikonsumsi oleh Pondok Menengah. Pada hasil 

uji korelasi (Tabel 7) didapat bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0.296 dengan nilai 

signifikansi 0.284 yang berarti bahwa antar harga ikan jadi dengan konsumsi ikan tidak 

memiliki hubungan sehingga semakin mahal harga ikan tidak diikuti dengan 

meningkatnya konsumsi dari kelompok ikan jadi (ready to eat). Penelitian Kuntjoro et 

al., (2011) mengatakan bahwa jika konsumsi ikan akan rendah jika harga ikan semakin 

mahal.  

 

Terakhir, pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa untuk konsumsi bumbu dan lauk 

berbasis ikan di masing-masing Pondok dengan harga murah dan sedang memiliki 

angka konsumsi yang sama, untuk harga agak mahal dan mahal lebih banyak 

dikonsumsi oleh Pondok Pesantren Kecil. Untuk hasil uji korelasi (Tabel 7) didapat 

bahwa nilai koefisien korelasi -0.117 dengan nilai signifikansi 0.679 yang berarti bahwa 

antar harga bumbu-lauk berbasis ikan dengan konsumsi tidak memiliki hubungan dan 

berbanding terbalik. Sehingga semakin meningkat harga bumbu dan lauk berbasis ikan 

tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi bumbu dan lauk berbasis ikan pada Pondok 

yang semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin mahal ikan maka konsumsi akan 

semakin rendah (Kuntjoro et al., 2011). 




