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ABSTRACT 

 

Sisa makanan yang banyak dapat menimbulkan masalah, yaitu terjadinya  

“Hospital Malnutrition”. Tingginya sisa makanan dipengaruhi berbagai faktor 

yaitu internal, eksternal dan faktor lain, salah satunya adalah faktor rasa 

makanan dan waktu penyajian makanan. Banyaknya sisa makanan dapat 

mengakibatkan pasien kehilangan zat gizi.Di RSUD RAA Soewondo Pati 

tahun 2013 rata-rata sisa makanan yang tidak termakansebesar 27,1%, dan 

tahun 2014 sebesar 31,56%. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan 

ketepatan waktu penyajian  dan rasa makanan dengan sisa makanan pasien 

kelas II dan IIIdi RSUD RAA Soewondo Pati. Design penelitian ini 

menggunakan pendekatancross-sectional. Subjek penelitian adalah pasien 

yang mendapatkan makanan biasa di ruang perawatan kelas II dan III RSUD 

RAA Soewondo Pati. Sampel berjumlah 41 orang. Indikator yang diukur 

dalam studi ini adalah ketepatan waktu dari ketiga waktu penyajian makanan 

(pagi, siang, malam), sisa makanan di tiap waktu, serta tanggapan pasien 

mengenai rasa makanan yang didokumentasikan dalam kuosioner. Data 

dianalisis dengan korelasi Rank Spearman danPearson Product Moment. 

Ketepatan waktu pemberian makan pagi, siang dan sore secara berurutan 

adalah 82,9%, 92,7% dan 95,1%. Hasil penilaian  rasa makanan menunjukkan 

banyak responden yang menilai enak yaitu  67,5 %. Rata-rata sisa makanan 

pokok (nasi) 63,4 %, lauk hewani 63,4 %, lauk nabati 78 %, sayur 75,6 

%.Hasil uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa nilai ρ value 

ketepatan waktu penyajian dengan sisa makananadalah ρ=0,377. Hasil uji 

korelasi Pearson Product Moment rasa makanan dengan sisa makanan adalah 

ρ= 0,298. 

Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara ketepatan waktu penyajian  dan rasa 

makanan dengan sisa makanan pasien kelas II dan III di RSUD RAA 

Soewondo Pati 

Kata kunci :  ketepatan waktu, rasa makanan, sisa makanan 
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Abstract 

Too many food waste causes problems of “Hospital Malnutrition” The high 

amount of food waste are caused by many factors, which is internal, external 

and others. Many food waste could cause patients lose nutrients. In RSUD 

RAA Soewondo Pati in 2013, the average amount of food waste is 27,1% and 

in 2014 is 31,56%. The purpose of this research is to know the correlation 

between time efficiency of serving and taste to food waste of second and third 

class patient in RSUD RAA Soewondo Pati. The design of this research is 

using cross-sectional approach. The subject of this research is the patients in 

general surgical room of RSUD RAA Soewondo Pati. The measured indicator 

in this research is time efficiency of the three meal time (morning, afternoon, 

evening), the food waste in each meal time, and patient’s respond to meal’s 

taste, and it’s all documented in questionnaire. Those data is analized with 

Rank Spearman correlation and Pearson Product Moment. The time efficiency 

of distribution of breakfast, lunch and dinner are respectively 82,9%, 92,7%, 

and 95,1%. The result about meal’s tastiness is that 67,5% patients respond 

that the meal taste good. The average waste of staple food (rice) is 63,4%, 

meat-based side dish is 63,4%,  plant-based side dish is 78%, vegetable is 

75,6%. The result of Rank Spearman correlation shows that the ρ value of 

time efficiency to food waste is ρ=0,377. The Pearson Product Moment result 

of ρ value of food’s taste with food waste is ρ=0,298. There is no correlation 

between time efficiency of food serving ti food waste of second and third 

class patient in RSUD RAA Soewondo Pati. 

Keyword : time efficiency, food taste, food waste 

 

1. PENDAHULUAN 

Unit penunjang dalam pelayanan di Rumah Sakit yang mendukung  proses 

kuratif dan rehabilitatif salah satunya adalah pelayanan gizi. Pelayanan gizi 

yang baik akan mendukung proses penyembuhan penyakit. Pelayanan yang  

disesuaikan dengan keadaan pasien secara klinis, status gizi, dan status 

metabolisme tubuh, sehingga kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi (Aritonang, 

2014).  

Penyediaan makanan kepada pasien mempunyai masalah yang lebih komplek 

dibandingkan dengan penyajian makanan orang sehat. Hal ini terkait erat 

dengan nafsu makan dan kondisi mental pasien yang tidak stabil akibat 

penyakit yang diderita, aktifitas fisik yang menurun serta pengaruh pemberian 



3 
 

obat. Ketepatan penyajian makanan menjadi Standar Pelayanan Minimal Gizi 

Rumah Sakit. Menurut Depkes RI 2013 persentase ketepatan waktu penyajian 

makanan >90%. Ketepatan penyajian makanan  ini penting bagi pasien karena  

sangat berkaitan erat dengan siklus biologis manusia dan metabolisme tubuh. 

Selain itu  sebagai pendukungdalam terapi farmasi, dimana efektifitas obat  

dipengaruhi ketersediaan nutrisi dalam tubuh (NHS, 2005). 

Rasa  makanan akan berdampak pada enak atau tidak enak suatu makanan.  

Rasa makanan dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu : bumbu, aroma, 

kematangan, dan suhu makanan yang akan merangsang setiap indera  untuk 

merespon hidangan makanan yang disajikan. Aroma yang tercium melalui 

indera pembau dapat merangsang  untuk mencicipi makanan yang 

dihidangkan. Indera pengecap merespon bumbu yang ditambahkan dalam 

masakan, demikian halnya dengan kematangan dan suhu makanan yang 

disajikan. Apabila rasa makanan yang disajikan sesuai dengan harapan pasien, 

maka sisa makanan akan sedikit, artinya asupan gizi mencukupi kebutuhan. 

Status gizi yang baik, maka akan mendukung proses penyembuhan relatif 

lebih cepat ( Moehyi, 1992 ). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keadaan malnutrisi adalah jumlah 

asupan zat gizi. Dimana asupan ini dipengaruhi salah satunya oleh makanan 

yang disajikan. Makanan rumah sakit  sering kali menjadi sorotan banyak 

pihak, khususnya yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan/pasien. Hal ini 

terjadi karena makanan yang notabene sebagai output dari kegiatan 

penyelenggaraan makanan  belum bisa memberikan rasa puas terhadap 

pelanggan/pasien. Indikator untuk mengukur kepuasan terhadap makanan 

yang disajikan kepada pasien, bisa dilihat dari sisa makanan yang tidak 

termakan (Aritonang, 2014). Sebagian besar rumah sakit mempunyai masalah 

dengan besarnya  sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien. Penelitian 

Nida (2011) di RSJ Sambang Lihum dengan jumlah sampel 72 orang 
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menunjukkan rata-rata sisa makanan pasien pada jenis makanan sayur yaitu 

sebesar 67,8%, lauk hewani sebesar 52,2 % dan lauk nabati bersisa 50,8%. 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan sisa makanan biasa 

pada pasien kelas II dan III di RSUD RAA Soewondo Pati. 

a. Jadwal/waktu distribusi  makanan. 

Secara alamiah manusia akan merasa lapar setelah 3 – 4 jam makan. Sehingga 

setelah waktu tersebut harus mendapatkan makanan, baik dalam bentuk 

makanan ringan maupun berat (NHS, 2005). 

Menurut Weekes (2007) bahwa waktu makan yang diproteksi (Protected Meal 

Times) adalah periode pada ruang rawat rumah sakit ketika semua aktivitas 

klinis yang tidak mendesak dihentikan selama waktu makan pasien, metode 

ini sudah direkomendasikan sebagai metode untuk meningkatkan asupan 

makanan pada pasien rawat inap. 

b. Rasa Makanan 

Rasa makanan merupakan salah satu dari dua faktor eksternal yang 

mempengaruhi sisa makanan(Moehyi, 1992. Beberapa komponen yang 

berperan dalam penentuan rasa makanan adalah:(1)Aroma makanan 

(2)Bumbu masakan  (3) Keempukan makanan(4) Kerenyahan makanan (5) 

Tingkat kematangan (6)Suhu makanan 

c. Sisa makanan 

Sisa makanan adalah persentase makanan yang tersisa pada alat makan pasien. 

Berdasarkan ketetapan Depkes RI tahun 2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Gizi bahwa sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien adalah ≤ 

20%. Pengukuran sisa makanan menggunakan metode penimbangan, 

metode taksir visual dan metode recall. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan makanan di instalasi gizi RSUD RAA Soewondo pati dilaksanakan 

secara swakelola  mulai dari perencanaan,pemesanan, penerimaan 

,peyimpanan, persiapan, pengolahan, pemorsian dan distribusi. Jumlah 

permintaan makanan dari Ruang Rawat Inap rata-rata 350 porsi setiap waktu 

makan. Kegiatan  pengadaan bahan makanan basah dilaksanakan secara 

harian, bahan makanan kering  secara bulanan. Siklus menu yang digunakan 

adalah 10 hari ditambah 1 menu untuk tanggal 31. Macam menu dibedakan 

untuk pasien dan karyawan. Menu untuk pasien meliputi menu: makanan 

biasa, makanan lunak, makanan saring dan makanan diet khusus.  

Ketepatan Waktu Penyajian. 

Hasil jawaban pasien dari kuesioner tentang waktu penyajian makanan dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Ketepatan Waktu Penyajian 

Waktu 

Penyajian 

Ketepatan waktu penyajian 
Total 

 Tepat  Tidak Tepat 

 n % n % n % 

Pagi 34 82,9 7 17,1 41 100 

Siang 38 92,7 3 7,3 41 100 

Sore 39 95,1 2 4,9 41 100 

 

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa kedatangan makanan yang menggambarkan 

waktu penyajian makanan tidak tepat tertinggi adalah waktu makan pagi 

sebesar 17,1 % pada 2 ruang rawat inap yang belum distribusi sentral. Hal ini 

terjadi karena jam dinas pagi petugas penyaji (PPA) adalah pkl 07.00  - pkl 

14.00 WIB belum sesuai dengan jadwal penyajian makanan pagi yaitu pkl 

06.30 – 07.00 WIB.  

Rasa Makanan 

Rata-rata rasa makanan yang disajikan pada menu pagi, siang dan sore 

menurut jenis makanan dapat dilihat Barchat (diagram batang) pada gambar 3. 
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Persentase distribusi frekuensi penerimaan rasa makanan 

 

 Dari gambar 3 menunjukkan bahwa rasa makanan kurang enak dari 

jenis lauk hewani, lauk nabati dan sayur dibawah 3%, data ini menunjukkan 

bahwa hasil masakan yang di produksi instalasi gizi RSUD RAA Soewondo 

pati bisa diterima secara positif oleh pasien. Hal ini terkait dengan pemilihan 

bahan makanan yang terdiri dari protein hewani, protein nabati dan sayuran 

yang di pilih sudah bervariasi. Dengan dilengkapi variasi bumbu dan masakan 

yang beraneka macam sehinggadapat menggugah selera makan.  

Sisa makanan 

Penilaian sisa makanan dikelompokkan menjadi 2 yaitu : sisa makanan sedikit 

(≤25%) dan sisa makan banyak >25%). Distribusi sisa makanan berdasarkan 

jenis makanan dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Rata-Rata Sisa Makanan Berdasarkan Jenis Makanan 

Jenis Sisa Makanan N % 

Makanan Pokok (Nasi)   

Sisa Sedikit (≤25%) 15 36,6 

Sisa Banyak (25%) 26 63,4 

Jumlah 41 100 

Lauk Hewani   

Sisa Sedikit (≤25%) 15 36,6 

Sisa Banyak (25%) 26 63,4 

Jumlah 41 100 

Lauk Nabati   

70.80% 
65.80% 66% 68.30% 

21.90% 

31.80% 31.8% 29.30% 

7.30% 
2.40% 2.40% 2.40% 
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20.00%
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40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Rasa Nasi Rasa Lauk
Hewani
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Sisa Sedikit (≤25%) 9 22 

Sisa Banyak (25%) 32 78 

Jumlah 41 100 

Sayur   

Sisa Sedikit (≤25%) 10 24,4 

Sisa Banyak (25%) 31 75,6 

Jumlah 41 100 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa sisa makanan banyak pada makanan pokok 

(nasi) sebesar 63,4 %, lauk hewani sebesar 63,4 %, lauk nabati sebesar 78 %, 

sayur sebesar 75,6 % 

Sisa tertinggi terdapat pada lauk nabati yaitu sebesar 78%. Hal ini terkait 

dengan rasa bosan responden terhadap lauk nabati, karena sering 

mengkonsumsi tahu dan tempe yang diberikan sehari 3 kali.. Hal ini selaras 

dengan Sunita Almatsier (1992), bahwa kebosanan merupakan faktor internal 

yang dapat mempengaruhi sisa makanan. 

Hubungan Ketepatan Waktu Penyajian Dengan Sisa Makanan. 

Tabel 4 

Distribusi Sisa Makanan Berdasarkan Ketepatan Waktu Penyajian 

Jenis Sisa Makanan 

Ketepatan waktu penyajian makanan  

Sesuai Tidak Sesuai Total 

n % n % n % 

Makanan Pokok       

Sisa Sedikit 

(≤25%) 13 

 

31,7 

 

2 

 

4,9 15 

 

36,6 

Sisa Banyak 

(>25%) 18 

 

43,9 

 

8 

 

19,5 26 

 

63,4 

Lauk Hewani       

Sisa Sedikit 

(≤25%) 10 

 

24,4 

 

5 

 

12,2 15 

 

36,6 

Sisa Banyak 

(>25%) 21 

 

51,2 

 

5 

 

12,2 26 

 

63,4 

Lauk Nabati       

Sisa Sedikit 

(≤25%) 
6 14,7 3 7,3 9   22 

Sisa Banyak 

(>25%) 
25 60,9 7 17,1 32   78 
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Sayur       

Sisa Sedikit 

(≤25%) 
6 14,7 4 9,7 10 24,4 

Sisa Banyak 

(>25%) 
25 60,9 6 14,7 31 75,6 

Berdasarkan uji Rank Sperman diperoleh nilai p = 0,377 artinya nilai p > 0,05 

maknanya adalah  tidak ada hubungan antara ketepatan waktu penyajian 

makanan dengan sisa makanan. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa 

penyajian makanan pagi, siang, sore sudah sesuai dengan jadwal yang  

ditentukan oleh Direktur Rumah sakit Umum RAA Soewondo Pati, namun 

Sisa makanan banyak masih tinggi. 

Sisa makanan banyak terjadi karena kebiasaan waktu makan pasien selama di 

rumah lebih awal dari jadwal waktu makan di rumah sakit. Pasien yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pasien kelas II dan kelas III yang 

sebagian besar bekerja sebagai petani. Kebiasaan makan mereka pagi sebelum 

kesawah, siang sesudah dari sawah, sore setelah pulang dari sawah, dimana 

kebiasaan itu  berbeda dengan jadwal yang diberlakukan di rumah sakit. 

 Selaras dengan (Mukrie, 1990) bahwa terjadinya sisa makanan bisa 

disebabkan karena kebiasaan makan yang dilakukan pasien sebelumnya. 

Apabila makanan yang disajikan ini sesuai dengan kebiasaan makan pasien, 

maka pasien cenderung dapat menghabiskan makanan yang disajikan. 

Sebaliknya apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kebiasaan 

dirumah, maka pasien membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Karena pasien 

membutuhkan penyesuaian maka pasien akan cenderung mengkonsumsi 

makanan dari luar rumah sakit. Sehingga pada saat makanan disajikan pasien 

hanya mengkonsumsi sedikit, karena masih merasa kenyang. Sesuai dengan 

kebijakan Rumah Sakit bahwa pasien yang tidak mendapatkan diet khusus 

diperbolehkan mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit dengan 

memperhatikan prosedur yang sudah ditetapkan. 
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Hubungan rasa makanan dengan sisa makanan  

Tabel 5 

Distribusi Sisa Makanan berdasarkan Rasa Makanan 

Jenis Sisa 

Makanan 

Rasa Makanan 

 

 

 

       Total 

Enak Cukup Enak 

 

Kurang Enak 

n % n % n % n % 

Makanan pokok         

Sisa Sedikit (≤25%) 11 

 

26,8 

 

4 

 

  9,8 

 

0 

 

0 

 

15 36,6 

Sisa Banyak 

(>25%) 

 

18 

 

43,9 

 

5 

 

12,1 

 

3 

 

7,4 

 

26 63,4 

Lauk Hewani         

Sisa Sedikit (≤25%) 8 

 

19,5 

 

6 

 

14,6 

 

1 

 

2,6 

 

15 36,6 

Sisa Banyak 

(>25%) 19 

 

46,3 

 

7 

 

17,1 

 

0 

 

0 

 

26 63,4 

Lauk Nabati         

Sisa Sedikit (≤25%) 6 

 

14,6 

 

3 

 

  7,4 

 

0 

 

 0 

 

9 21,9 

Sisa Banyak 

(>25%) 21 

 

51,2 

 

10 

 

24,3 

 

1 

 

2,6 

 

32 78,1 

Sayur         

Sisa Sedikit (≤25%) 6 

 

14,6 

 

4 

 

9,8 

 

0 

 

0 

 

10 24,4 

Sisa Banyak 

(>25%) 22 

 

53,5 

 

8 

 

19,5 

 

1 

 

2,6 

 

31 75,6 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson untuk rasa makanan dengan sisa 

makanan diperoleh hasil  p = 0,298 sehingga p > 0,05 maknanya adalah tidak 

ada hubungan antara rasa makanan dengan sisa makanan. 

Rasa makanan yang disajikan di RSUD RAA soewondo pati menurut persepsi 

pasien sudah enak, hal ini ditunjukkan dari hasil persentase rasa kurang enak 

dibawah 3 %. Penilian rasa dalam penelitian ini didasarkan pada 4 aspek yang 

berpengaruh terhadap rasa suatu makanan, yaitu aroma, bumbu, tekstur/ 

keempukan dan suhu. 
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Tidak ada hubungan antara rasa makanan dengan sisa makanan di RSUD 

RAA Soewondo Pati ini sejalan dengan  penelitian Nida ( 2011) di RS Puri 

Cinere dan Nur hayati dkk (th 2008) di RS Wiratamtama Semarang dengan 

hasil tidak ada hubungan antara rasa makanan dengan sisa makanan.  

Sisa makanan banyak dalam penelitian ini terkait dengan faktor internal yang 

ada dalam diri pasien. Psikologis pasien yang sedang dirawat di rumah sakit 

pada umumnya dalam kondisi yang kurang stabil. Perasaan sedih muncul 

karena merasa takut menderita suatu penyakit, ketidak bebasan bergerak 

karena adanya penyakit tertentu sering menimbulkan putus asa, sehingga 

pasien kehilangan nafsu makan. Pasien yang berada dalam kondisi senang 

biasanya mempunyai nafsu makan yang lebih baik atau meningkat  (Moehyi, 

1999). 

 4. PENUTUP 

a. Hasil analisis rata-rata asupan vitamin B6 1,26±0,23 mg per hari. 

Sebanyak 17 siswi (32,7%) masuk kategori kurang dan sebanyak 35 siswi 

(67,3%) masuk kategori cukup. 

b. Hasil analisis rata-rata asupan kalsium 1012±213,6 mg per hari. Sebanyak 

37 siswi (71,2%) masuk kategori kurang dan sebanyak 15 siswi (28,8%) 

masuk kategori cukup. 

c. Hasil analisis rata-rata aktifitas fisk 1,63±0,12 dengan nilai aktifitas ringan 

sebanyak 35 siswi (67,3%) dan untuk aktifitas sedang sebanyak 17 siswi 

(32,7%). 

d. Terdapat hubungan antara asupan vitamin B6 dengan kejadian sindrom 

premenstruasi pada remaja di SMA N Colomadu (p=0,002) nilai r =0.425. 

e. Terdapat hubungan antara asupan Kalsium dengan kejadian sindrom 

premenstruasi pada remaja di SMA N Colomadu (p=0,004) nilai r  -0,397. 

f. Terdapat hubungan antara aktifitas fisik dengan kejadian sindrom 

premenstruasi pada remaja di SMA N Colomadu (p=0,002) nilai r  -0,423. 
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