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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan sebuah institusi penyelenggara pelayanan 

kesehatan berfungsi kuratif dan rehabilitatif yang menyelaraskan tindakan 

dengan perkembangan penyakit. Seiring dengan peningkatan pendidikan 

masyarakat, berpengaruh juga terhadap tuntutan konsumen terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Tuntutan kualitas pelayanan 

yang baik kepada pasien telah menjadi masalah mendasar yang dihadapi 

sebagian besar Rumah sakit. Pelayanan rumah  sakit yang baik dan 

bermutu  pada hakekatnya adalah untuk  memenuhi kebutuhan dan 

tuntutan para pemakai jasa pelayanan kesehatan (health need and 

demand),  yang apabila berhasil dipenuhi  akan dapat menimbulkan  rasa 

puas. Makin sempurna  kepuasan, makin baik mutu pelayanan kesehatan 

(Aritonang, 2009). Kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi berkaitan erat 

dengan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 3 indikator 

yaitu: ketepatan pemberian diet (100 %), ketepatan waktu penyajian (100 

%), sisa makanan yang tidak termakan (≤25%) (DepKes RI, 2013). Standar 

SPM tercapai maka akan mendukung proses penyembuhan penyakit lebih 

cepat dan dapat manfaat efisiensi anggaran. 

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 
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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 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 pendukung dalam 

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 ). 
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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 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%. 

Sisa makanan yang banyak dapat menimbulkan masalah, yaitu 

terjadinya  “Hospital Malnutrition”. Tingginya sisa makanan dipengaruhi 

berbagai faktor yaitu internal, eksternal dan faktor lain. Banyaknya sisa 

makanan dapat mengakibatkan pasien kehilangan zat gizi. Kekurangan zat 

gizi tersebut akan berdampak pada status gizi yang tidak optimal, sehingga 

proses penyembuhan penyakit akan terganggu. Semakin lama waktu 

penyembuhan maka  hari rawat akan lebih panjang, sehingga biaya 

perawatan meningkat tinggi ( Moehyi, 1992). Menurut penelitian oliviera 

et.al (2009) di rumah sakit Piracicaba, SP, Brazil, menunjukkan bahwa 

hanya 33.8% pasien memiliki status gizi adekuat, 37.1% berisiko malnutrisi, 

29.1%  mengalami malnutrisi. Status gizi tidak optimal tersebut disebabkan 
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karena kurang asupan yang ditandai dengan banyaknya sisa makanan,  

sehingga terjadi penurunan intake zat-zat gizi.  Hal ini didukung oleh 

penelitian Naber et. al (1997) di Belanda menunjukkan kemungkinan 

kejadian komplikasi malnutrisi 2.7 kali dibandingkan dengan keadaan gizi 

baik selama pasien dirawat di rumah sakit. Keadaan malnutrisi sangat tidak 

efektif dan efisien dalam proses penyembuhan penyakit. Sisa makanan 

yang tinggi selain mengakibatkan asupan gizi tidak adekuat, secara 

ekonomis telah terjadi pemborosan biaya. Pemborosan biaya menunjukkan 

pemanfaatan anggaran kurang efektif dan efisien, sehingga pengelolaan 

anggaran makan tidak mencapai tujuan yang optimal. 

Masalah sisa makanan merupakan persoalan klasik yang banyak 

ditemukan di berbagai rumah sakit. Menurut penelitian Murjiwani (2013) di 

RSUD Salatiga dengan sampel 34 orang, menunjukkan rata-rata sisa 

makanan sayur sebesar 74%, makanan pokok nasi 56%, lauk nabati 53%, 

lauk hewani 15%. Selain itu, beberapa penelitian yaitu Sulaiman (2000) RS 

Cibobot Cimahi, sisa nasi: 27,4 %, lauk hewani 24%, lauk nabati 35,5%, 

sayur 30,8%, Rinaningtyas (2004) RS Cibinong sisa nasi 37,75%, lauk 

nabati 39%, sayur 51%, Mulyani (2009) RSUD Kota Semarang sisa nasi 

63,4%, lauk hewani 50%, lauk nabati 80%, sayur 70%. 

RSUD RAA Soewondo Pati mempunyai permasalahan yang sama 

dengan beberapa rumah sakit lain tersebut, yaitu tentang penerimaan 

makanan yang disajikan kepada pasien. Hal ini bisa dilihat dari hasil  

capaian Standar Pelayanan Minimal tahun 2013 rata-rata sisa makanan 

yang tidak termakan  sebesar 27,1%, dan tahun 2014 sebesar 31,56%. 

Hasil penelitian pendahuluan pada bulan Januari 2015 dari jumlah 35 
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orang responden, dengan pemberian makanan biasa di kelas II dan III 

digambarkan sisa nasi 28,5%, lauk hewani 18%, lauk nabati 65,9%, sayur 

55%. Penelitian yang di lakukan tersebut masih sebatas penerimaan 

makanan untuk menu siang, sehingga gambaran tentang penerimaan 

makanan pasien untuk menu pagi dan sore belum pernah terbaca. 

Penelitian ini sangat penting dilaksanakan di RSUD RAA Soewondo Pati, 

karena di rumah sakit tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang 

ketepatan waktu penyajian dan rasa makanan dengan sisa makanan bagi 

pasien. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat memberikan dasar bagi peneliti 

untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah ada 

hubungan ketepatan waktu penyajian  dan rasa makanan dengan sisa 

makanan pasien kelas II dan III  di RSUD RAA Soewondo Pati ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara ketepatan waktu penyajian dan 

rasa  makanan  dengan sisa makanan kelas II dan III RSUD RAA 

Soewondo Pati. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendiskripsikan ketepatan waktu penyajian makan pagi, siang dan 

sore kelas II dan III di RSUD RAA Soewondo Pati 
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b. Mendiskripsikan penerimaan rasa makanan yang meliputi bumbu, 

aroma, kematangan dan suhu makanan yang disajikan pada pasien 

kelas II dan III di RSUD RAA Soewondo Pati 

c. Mendiskripsikan sisa makanan pasien kelas II dan III di RSUD RAA 

Soewondo Pati. 

d. Menganalisis hubungan ketepatan waktu penyajian dengan sisa 

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

e. Menganalisis hubungan rasa makanan dengan sisa makanan 

pasien kelas II dan III di RSUD RAA Soewondo Pati.  

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Institusi 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi keberhasilan 

pelayanan gizi di RSUD RAA Soewondo Pati khususnya tentang sisa 

makanan di ruang rawat kelas II dan III dengan faktor pengaruh 

ketepatan waktu penyajian dan rasa makanan, sehingga bermanfaat 

dalam menentukan kebijakan dan strategi manajemen pelayanan gizi, 

dapat mencapai target tuntutan SPM sisa makanan < 20 %. 

2. Bagi pasien 

Mendapatkan pelayanan makanan yang tepat waktu, cepat 

dalam  penyajian makanan, tepat pemberian dietnya dan nikmat cita 

rasanya, sesuai Motto Instalasi Gizi RSUD RAA Soewondo Pati. 
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3. Praktisi  

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Pelayanan 

Makanan (Food Service) di Rumah sakit terkait dengan faktor – faktor 

yang mempengaruhi sisa makanan pasien Rawat Inap. 

 


