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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Melihat perbedaan pengetahuan konsumen dalam mengolah informasi 

tentang produk ikan asin di desa Warulor Kec.Paciran Kab.Lamongan, 

menyebabkan sebagian konsumen beranggapan bahwa ikan asin adalah 

makanan yang tidak memiliki kandungan gizi yang cukup dan berbahaya untuk 

dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena banyaknya informasi yang beredar 

bahwa ikan asin adalah makanan olahan yang menggunakan bahan kimia 

berbahaya seperti formalin dan boraks. Padahal ikan asin merupakan salah satu 

sumber protein hewani yang sangat baik untuk mencerdaskan otak 

(www.forek.or.id/konsumsi ikan/anonim:2012). 

Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) pernah 

meninjau bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk ikut turun langsung 

dalam melihat proses produksi pada produk ikan asin di Desa Warulor 

Kec.Paciran Kab.Lamongan, untuk mengetahui dan mengontrol kecurangan 

penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks yang 

dilakukan oleh produsen ikan asin. Ternyata tidak semua produsen ikan asin 

menggunakan bahan berbahaya dalam mengolah ikan asin, salah satunya 

adalah ikan asin Mbok Ama yang ada di desa Warulor Kec.Paciran 

Kab.Lamongan, bahkan dengan prestasinya yang tetap menjaga kealamian 

serta tidak menggunakan bahan kimia berbahaya pada produk ikan asinnya, 

pemerintah Kabupaten Lamongan pernah memberikan reward yaitu hadiah 
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berupa uang sebesar 5 juta rupiah, reward ini diberikan oleh pemerintah 

Kabupaten Lamongan sebagai bantuan modal untuk pengembangan produksi 

ikan asinnya atas prestasinya tersebut (Mbok Ama,2012).  

Ciri ciri ikan asin yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya bisa 

dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Ciri-ciri ikan asin yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya: 

Ciri – ciri ikan asin yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya 

 Warnanya tidak nampak cerah dan kurang  lengket. 
 Tidak memberikan rasa getir. 
 Tidak terdapat rasa pahit 
 Tidak muncul rasa gatal di tenggorokan setelah mengonsumsinya 
 Berbau khas ikan asin 
 Dihinggapi lalat di area berlalat  

    Sumber: BPOM (Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan) diakses 2013 

Dengan melihat fenomena ini, maka diperlukan informasi lebih 

mengenai ikan asin terhadap pengetahuan konsumen yang mencakup 

pengetahuan obyektif dan pengetahuan subyektif, khususnya pada ikan asin 

Mbok Ama di desa Warulor Kec.Paciran Kab.Lamongan melalui informasi 

pengetahuan produk ikan asin tersebut. 

Pengetahuan produk didefinisikan sebagai representasi kognitif dari 

produk, merek, dan aspek-aspek lingkungan lainnya yang disimpan dalam 

ingatan. Pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan konsumen, mempengaruhi 

kognisi yang ikut digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem kognisi 

manusia dapat menginterprestasikan berbagai jenis informasi dan oleh karena 

itu menghasilkan pengetahuan produk ( Peter & Olson,1999;51-52). 
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Pengetahuan produk konsumen pada dasarnya ditentukan oleh tingkat 

keinginan konsumen terhadap produk. Konsumen dengan pengetahuan 

obyektif yang tinggi memiliki ingatan yang lebih baik, pengenalan, analisis, 

serta kemampuan logis yang lebih baik daripada konsumen yang memiliki 

pengetahuan yang lebih rendah. Konsumen dengan pengetahuan subyektif 

yang tinggi akan mempercayakan petunjuk intrinsik untuk menentukan 

penilaian tentang produk karena mengetahui pentingnya informasi produk. 

Tingkat pengetahuan produk akan mempengaruhi niat konsumen untuk 

membeli suatu produk. 

Informasi yang diperoleh dan diproses oleh konsumen akan membuat 

konsumen memiliki pengetahuan tentang suatu produk serta akan membentuk 

pencarian informasi secara individu (personal search), serta pengalaman 

menggunakan  suatu produk yang kesemuanya akan menambah pengetahuan 

mereka tentang suatu produk ( Coutler et al, 2005;604 ). 

Ikan merupakan sumber protein hewani dengan jumlah produksi paling 

tinggi sehingga penyalurannya terhadap penyediaan protein hewani paling 

besar terutama pada ikan asin. Kebutuhan konsumen akan sumber protein 

hewani merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak karena 

berhubungan dengan kebutuhan fisiologis akan zat gizi dan kecerdasan anak-

anak (www.forek.or.id/ konsumsi ikan/anonim:2012). 

Berdasarkan kandungan protein pada ikan, Dirjen Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

menyatakan, bahwa ikan asin merupakan hasil olahan ikan yang bergizi karena 
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kandungan ikan asin sangat tinggi protein sehingga layak menjadikannya 

sumber protein masyarakat Indonesia. Sumber protein hewani yang paling 

ekonomis adalah yang bersumber dari daging ikan terutama pada ikan asin, 

karena pada ikan segar dan ikan asin terdapat perbedaan komposisi dan kadar 

yang terkandung didalamnya yang berfungsi untuk kesehatan tubuh. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.2 berikut : 

Tabel 1.2 

Komposisi ikan segar dan ikan asin 

Komponen Kadar (%) 

Ikan Segar (%) Ikan Asin (%) 

Protein 17,00 42,00 

Lemak 4,50 1,50 

Vitamin B1 4,50 0,01 

Kandungan Air 76,00 - 

Fosfor - 0,30 

Besi - 0,002 

Sumber  : BBPPI Hasil Pertanian dan Perikanan Departemen Perindustrian, 
Publikasi No. 4/ diakses oktober 2012  
 

Mengetahui perbedaan pengetahuan konsumen dalam mengolah informasi 

tentang produk ikan asin di desa Warulor Kec.Paciran Kab.Lamongan, 

menyebabkan pengetahuan konsumen tentang produk ikan asin Mbok Ama 

perlu di teliti untuk mengetahui baik atau tidaknya pengetahuan konsumen 

tentang produk ikan asin Mbok Ama. Pengetahuan konsumen dapat diteliti 

dengan menganalisis pengetahuan konsumen tentang produk yang mencakup 

pengetahuan obyektif dan pengetahuan subyektif yang dimiliki oleh konsumen. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul  
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“ANALISIS PENGETAHUAN KONSUMEN TENTANG IKAN ASIN 

PRODUK MBOK AMA” (Studi Pada Konsumen di desa Warulor Kec.Paciran 

Kab.Lamongan). 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan alasan di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian ini, yaitu bagaimana pengetahuan konsumen tentang ikan asin 

produk Mbok Ama di desa Warulor Kec.Paciran Kab.Lamongan ?  

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan agar pembahasan  

terfokus pada tujuan yang diteliti maka, dibatasi pada pengetahuan konsumen 

tentang produk yang mencakup pengetahuan obyektif dan pengetahuan 

subyektif (Mowen dan Minor, 1995;225). 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mendiskripsikan  pengetahuan konsumen tentang ikan asin produk Mbok 

Ama di desa Warulor Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengetahuan 

konsumen tentang ikan asin produk Mbok Ama didesa Warulor Kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. 

 

 

 


