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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang 

berupaya untuk mencapai pemulihan penderita. Pelayanan kesehatan di 

rumah sakit merupakan kegiatan  terpadu yang mencakup empat fungsi 

rumah sakit yaitu preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka 

meningkatkan kesehatan konsumen atau klien. Salah satu kegiatan kuratif 

yang dilaksanakan di rumah sakit adalah pelayanan gizi (Depkes, 2005). 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta adalah rumah 

sakit umum pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan tipe rumah sakit yaitu 

tipe A rumah sakit pendidikan dan merupakan rumah sakit rujukan (Standar 

Pelayanan Rumah Sakit, 2009). 

Pelayanan gizi di rumah sakit menduduki tempat yang sama penting 

dengan pelayanan lain seperti pelayanan pengobatan, medis dan yang 

lainnya. Pengelolaan penyelenggaraan makanan di rumah sakit bertujuan 

agar penderita yang dirawat memperoleh makanan yang sesuai dengan 

kebutuhan gizinya dan dapat mempercepat penyembuhan penyakit serta 

memperpendek hari perawatan (Moehji, 1992). 

Penyelenggaraan makanan di rumah sakit meliputi  perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan  pelayanan Instalasi Gizi meliputi 

kegiatan sub Instalasi Adimistrasi dan Logistik, kegiatan pelayanan Gizi di 

sub Instalasi Ruang Rawat Inap, kegiatan pelayanan Gizi di sub Instalasi 

Ruang Rawat Jalan, kegiatan pelayanan Gizi di sub Instalasi Pengolahan dan 
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Distribusi serta kegiatan pelayanan Gizi di sub Instalasi Litbang (Standar 

Pelayanan Rumah Sakit, 2009). 

Salah satu yang mempengaruhi agar makanan dapat memenuhi 

asupan pasien adalah citarasa. Menurut Mukhtar (2004), cita rasa 

dipengaruhi 3 aspek utama yaitu penampilan makanan, rasa makanan dan  

tingkat kematangan. Penampilan makanan yang menarik akan meningkatkan 

selera makan pasien dalam mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh 

rumah sakit. Penampilan makanan dapat merangsang syaraf melalui indera 

penglihatan dan dari penglihatan timbul selera mencicipi. Rasa makanan 

akan ditentukan oleh rangsangan terhadap indera penciuman dan lidah. 

Masakan dengan tingkat kematangan yang tepat lebih dinikmati daripada 

masakan yang terlalu matang. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Renaningtyas (2004) bahwa meningkatnya daya terima atau menurunnya 

sisa makanan dikarenakan adanya variasi rasa makanan (bumbu, suhu, 

aroma, keempukan tingkat makanan) dan variasi penampilan (warna, bentuk 

makanan, besar porsi, penyajian). 

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan di rumah sakit lain yaitu di 

Rumah Sakit Banyumanik oleh Ratnaningrum (2004) menunjukkan bahwa 

persepsi pasien  terhadap rasa makanan mempunyai hubungan dengan sisa 

makanan. Penelitian di RSUD Dr Moewardi Surakarta tentang gambaran sisa 

makanan biasa yang disajikan di ruang mawar oleh Handayani (2009) 

menunjukkan bahwa sisa makanan pokok sebanyak 54.3%, lauk hewani 

sebanyak 51.2%, lauk nabati sebanyak 60.7%, sayur sebanyak 58.4% dan 

buah sebanyak 42.9%.  
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Sisa makanan merupakan indikator penting dari pemanfaatan sumber 

daya dan persepsi konsumen dalam penyelenggaraan makanan. Sisa 

makanan berhubungan dengan asupan makan pasien, jika sisa makanan 

banyak maka asupan pasien berkurang sebaliknya jika pasien menghabiskan 

makanan atau tidak bersisa berarti asupan makan pasien baik 

(Depkes,1991). 

Berdasarkan dari hasil penelitian maka penulis tertarik untuk melihat 

gambaran tentang daya terima makanan dan sisa makanan biasa di ruang 

mawar RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

  

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah, 

Bagaimana gambaran tentang daya terima makanan dan  sisa makanan  

tanpa diit khusus di ruang mawar RSUD Dr. Moewardi Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran tentang daya terima makanan dan sisa makanan 

tanpa diit khusus di ruang mawar RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan pendapat pasien tentang warna makanaan tanpa diit 

khusus. 

b. Mendiskripsikan pendapat pasien tentang rasa makanan  tanpa diit 

khusus. 
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c. Mendiskripsikan pendapat pasien tentang tingkat kematangan 

makanan  tanpa diit khusus 

d. Mendiskripsikan pendapat pasien tentang sisa makanan tanpa diit 

khusus 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instalasi Gizi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Instalasi 

Gizi RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai usaha untuk meningkatkan 

mutu makanan, meningkatkan pelayanan gizi dan untuk masyarakat atau 

pasien diharapkan mempunyai dorongan untuk cepat sembuh dengan 

menghabiskan makanan yang disajikan oleh rumah sakit. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut. 

 


