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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan layanan jasa yang memiliki peran penting dalam 

kehidupan masyarakat. Rumah sakit merupakan tempat yang sangat kompleks, 

terdapat ratusan macam obat, ratusan test dan prosedur, banyak terdapat alat dan 

teknologi, bermacam profesi dan non profesi yang memberikan pelayanan pasien 

selama 24 jam secara terus-menerus, dimana keberagaman dan kerutinan 

pelayanan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat terjadi kesalahan 

kejadian yang akan mengancam keselamatan pasien (Depkes, 2008). 

Keselamatan pasien di rumah sakit kemudian menjadi isu penting karena 

banyaknya kasus medical error yang terjadi di berbagai negara. Setiap tahun di 

Amerika hampir 100.000 pasien rawat inap di rumah sakit meninggal akibat 

medical erorr. Di Indonesia belum ada data yang jelas mengenai medical eror 

(Depkes, 2006). 

Kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit merupakan salah satu pelayanan 

penunjang medik dalam pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit yang 

berhubungan dengan kegiatan lainnya, kegiatan pokok dari pelayanan gizi 

diantaranya asuhan gizi rawat inap, asuhan gizi rawat jalan, penyelenggaraan 

makanan, penelitian dan pengembangan. Ketepatan pemberian diet merupakan 

satu indikator tercapainya standar pelayanan minimal rumah sakit di samping 

ketepatan waktu pendistribusian makanan ke pasien dan sisa makanan pasien. 

Kesalahan pemberian diet pasien kemungkinan dapat diakibatkan karena 

kesalahan dokter dalam menentukan diet, kesalahan ahli gizi dalam 
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menterjemahkan diet, sehingga sampai pada kesalahan tenaga distribusi 

(Kemenkes, 2008).  

Kesalahan pelayanan pada pasien akan menyebabkan kerugian bagi pasien 

dan pihak rumah sakit, seperti biaya yang harus ditanggung pasien menjadi lebih 

besar, pasien semakin lama dirawat di rumah sakit dan terjadinya resistensi obat. 

Kerugian bagi rumah sakit yang harus dikeluarkan menjadi lebih besar yaitu pada 

upaya tindakan pencegahan terhadap kejadian luka , infeksi, pasien jatuh dari 

cidera, kesalahan pemberian obat dan kesalahan pemberian diet pasien 

(Setiowati, 2010). 

Petugas distribusi makanan merupakan bagian dari  penjamah makanan. 

Penjamah makanan merupakan petugas yang secara langsung berhubungan 

dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan,  pengolahan, 

pemorsian , sampai dengan penyajian makanan. Penjamah makanan di rumah 

sakit harus mempunyai pengetahuan tentang penyakit dan terapi dietnya. 

Kesalahan dalam pemberian diet pada pasien diharapkan tidak terjadi lagi. 

Tenaga penjamah makanan di rumah sakit seharusnya memenuhi standar 

kualifikasi yaitu memiliki ijazah SMK boga maupun SMA dan sederajat yang 

memiliki sertifikat boga (PGRS, 2013). 

Tingkat atau jenjang pendidikan petugas distribusi makanan juga akan 

mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan tentang diet. Petugas distribusi 

makanan yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan berbeda dengan yang 

memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Pengetahuan didapatkan dari teori dan 

pengalaman yang pernah dilakukan oleh individu yang bersangkutan.Pengalaman 

didapatkan pada saat menjalankan pekerjaannya. Semakin lama petugas 
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menjalankan pekerjaannya, maka akan semakin banyak pengalaman dan 

pengetahuan yang akan dimilikinya. Petugas yang mempunyai pengalaman kerja 

yang banyak tidak memerlukan bimbingan seperti petugas yang memiliki sedikit 

pengalaman, selain itu masa kerja petugas juga dapat mempengaruhi petugas 

dalam menjalankan tugasnya (Khumaidah, 2009). 

RSUD RAA Soewondo pati memiliki 18 ruang rawat inap yang dilayani oleh 

instalasi gizi dengan tenaga penjamah makanan yang memiliki tingkat pendidikan, 

pengetahuan diet dan masa kerja yang berbeda beda. Berdasarkan data Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) di Instalasi Gizi RSUD RAA Soewondo Pati , indikator 

pelayanan gizi belum mencapai SPM yang sesuai dengan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 129/MENKES/SK//II/2008. Surat 

keputusan tersebut berisi tentang SPM gizi yaitu ketepatan waktu pemberian 

makan pasien harus ≥90%, sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤20%, 

dan tidak adanya kesalahan pemberian diet harus 100%. Hasil penelitian 

ketepatan diet pasien yang dilakukan instalasi gizi RSUD RAA Soewondo tahun 

2011 sebesar 98%, tahun 2012 sebesar 97%, tahun 2013 sebesar 98 %, serta 

tahun 2014 sebesar 98%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi 

kesalahan dalam pemberian diet pada pasien. Ketepatan  dalam pemberian diet 

pasien di RSUD RAA Soewondo Pati belum mencapai 100% seperti target SPM. 

Berdasarkan uraian diatas, mendorong peneliti ingin mengetahui Hubungan 

antara tingkat pendidikan, pengetahuan tentang diet,                                                                                                         

dan  masa kerja tenaga distribusi makanan dengan ketepatan diet pasien di  

RSUD RAA Soewondo Pati. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah pada penelitian ini adalah ” 

Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan tentang diet, dan 

masa kerja tenaga distribusi makanan dengan ketepatan diet pasien di RSUD 

RAA Soewondo Pati?” 

C. Tujuan Penelitian 
 

1. Tujuan Umum  

Peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan, pengetahuan 

tentang diet, dan masa kerja tenaga distribusi makanan dengan ketepatan diet 

pasien di RSUD RAA Soewondo Pati. 

2. Tujuan Khusus:  

a. Mendiskripsikan tingkat pendidikan tenaga distribusi makanan di Instalasi 

Gizi RSUD RAA Soewondo Pati. 

b. Mendiskripsikan pengetahuan tentang diet pada tenaga distribusi makanan  

di Instalasi Gizi RSUD RAA Soewondo Pati. 

c.  Mendiskripsikan masa kerja tenaga distribusi makanan di Instalasi Gizi 

RSUD RAA Soewondo Pati 

d. Mendiskripsikan ketepatan diet pasien di Instalasi Gizi RSUD RAA 

Soewondo Pati 

e.  Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan tenaga distribusi 

makanan dengan ketepatan  diet pasien  di RSUD RAA Soewondo Pati. 

f.  Menganalisis hubungan antara pengetahuan tentang diet pada tenaga 

distribusi makanan dengan ketepatan diet pasien di RSUD RAA Soewondo 

Pati. 
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g. Menganalisis hubungan antara masa kerja tenaga distribusi makanan  

dengan ketepatan  diet pasien di RSUD RAA Soewondo Pati. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pasien 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan sudah tidak terjadi lagi kesalahan dalam 

pemberian diet pasien sehingga tidak memperpanjang hari rawat pasien. 

2. Bagi tenaga distribusi makanan  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tenaga distribusi  

makanan agar lebih teliti dalam memberikan pelayanan gizi bagi pasien rawat 

inap. 

3. Bagi Instalasi Gizi  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan sudah tidak terjadi kesalahan dalam 

pemberian diet pasien sehingga dapat mencapai  Standar Pelayanan Minimal 

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

129/MENKES/SK//II/2008.  

 
 


