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BAB I 

PENDAHULUAN  

 
 
A. Latar Belakang  

 Standar akreditasi rumah sakit menyebutkan bahwa pelayanan gizi 

tidak hanya penyediaan makanan bagi pasien dan petugas saja tetapi yang 

terpenting adalah penyediaan makanan yang memenuhi kebutuhan 

metabolisme manusia untuk pemulihan dan mengoreksi kelainan 

metabolisme (Depkes, 2011). Kepuasan pasien terhadap pelayanan gizi di 

rumah sakit mempengaruhi asupan makan pasien selama dirawat. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien di rumah sakit diantaranya 

variasi menu, cara penyajian makanan, ketepatan waktu menghidangkan 

makanan, keadaan tempat waktu makan, kebersihan makanan yang 

dihidangkan serta sikap dan perilaku petugas yang menghidangkan makanan 

(Suryawati, dkk, 2006). Makanan yang disajikan di rumah sakit berfungsi 

untuk mempertahankan daya tahan tubuh dan membantu proses 

penyembuhan sehingga makanan yang disajikan harus memenuhi kebutuhan 

baik kualitas, kuantitas, kecukupan akan gizi maupun ketepatan dietnya 

(Almatsier, 2005). 

 Masalah pelayanan gizi di rumah sakit yang sering terjadi adalah 

banyaknya  sisa  makanan pasien rawat inap itu berarti tujuan pelayanan gizi 

kurang tepat. Oleh karena itu diperlukan pengukuran atas sisa makan yang 

disajikan tersebut. Pengukuran sisa makan berfungsi untuk mengetahui daya 

terima pasien terhadap makanan yang disajikan. Hal ini berarti analisa sisa 

makanan merupakan suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap 
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pelayanan gizi yang telah diberikan terutama pelayanan makanan (Depkes, 

2011). Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya sisa makanan bisa 

berasal dari dalam diri pasien itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar 

salah satunya yaitu makanan yang  disajikan (Almatsier, 2009). Faktor dalam 

diri atau faktor internal antara lain faktor psikologis yang disebabkan karena 

menurunnya aktivitas fisik selama dirawat, rasa tidak senang, rasa takut 

karena sakit, ketidakbebasan bergerak karena adanya penyakit menimbulkan 

rasa putus asa. Manifestasi rasa putus asa ini sering berupa hilang nafsu 

makan dan rasa mual, faktor ini terkadang membuat pasien tidak 

menghabiskan makanan yang telah disajikan. Faktor dari luar atau faktor 

eksternal antara lain dari makanan yang disajikan meliputi warna, cita rasa, 

dan tekstur makanan (Moehyi, 2004). 

 Berbagai menu makanan yang disajikan memiliki karakteristik 

sensorik yang berbeda-beda. Karakteristiktik sensori mempengaruhi 

bagaimana suatu produk dirasakan. Faktor sensori ini meliputi warna, aroma, 

rasa dan tekstur. Pengujian pada karakteristik sensori ini termasuk dalam uji 

inderawi, yaitu warna makanan dengan indera penglihatan, aroma makanan 

dapat dirasakan dengan indera penciuman sedangkan rasa dan tekstur 

makanan dengan indera pengecap. Faktor sensori muncul karena 

menyangkut selera seseorang.  Pemilihan terhadap makanan, orang sering 

tertarik pada warnanya kemudian aroma, rasa dan nilai gizinya (Gaman & 

Sherington, 1996). Karakteristik sensorik makanan sangat berpengaruh 

terhadap nafsu makan pasien karena makanan yang disajikan dengan warna 

yang menarik, tekstur yang sesuai dan rasa yang enak akan meningkatkan 

selera makan pasien (Moehyi, 2004). 
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 Setiap rumah sakit memiliki karakteristik berbeda-beda sehingga 

faktor penyebabnya juga berbeda. Pemahaman terhadap faktor penyebab 

dari adanya sisa makanan di suatu rumah sakit dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka mempercepat proses 

penyembuhan pasien melalui dukungan pemberian makanan yang tepat. 

 Penelitian McLymont, et al (2003) terhadap 1.190 pasien di rumah 

sakit New York, didapat data dari 342 pasien 28,67 % mengkonsumsi kurang 

dari 50% makanan yang disajikan dan didapat data sebanyak 25 % pasien 

kehilangan nafsu makan dan 8,46 % mengalami ganggguan indera pengecap 

(taste loss).  

 Penelitian yang dilakukan oleh Berdika Sari (2012) tentang hubungan 

penampilan makanan dengan faktor lainnya dengan sisa makanan pasien 

kelas 3 Seruni RS Puri Cinere Depok diperoleh hasil dari analisis univariat 

dengan distribusi frekuensi yaitu sisa makanan 21,4 % sisa terbanyak adalah 

sisa makanan siang 24,86 % dan sisa sayur 29,22 % dan diperoleh 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara sisa makanan dengan 

penampilan makanan dan rasa makanan yang disajikan. Pada penelitian 

yang dilakukan  Mustofa, dkk (2012) di RSUD Mamuju, Sulawesi Barat 

terhadap kepuasan pasien rawat inap kelas I, II dan III terhadap penampilan 

makanan (bentuk, warna, penyajian makanan) dan rasa makanan yang 

disajikan berada pada tingkat tidak puas. 

 Penelitian yang dilakukan di RSUD Kabupaten Tangerang tentang 

faktor-faktor yang berhubungan dengan sisa makanan biasa pada pasien 

pasca melahirkan kelas III didapatkan hasil sisa makanan pasien sebanyak 

78,33 % pasien bersisa banyak dan 21,67 % pasien bersisa sedikit, dan 
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terdapat hubungan yang bermakna antara penampilan makanan terhadap 

sisa makanan serta rasa makanan terhadap sisa makanan (Aristi, 2010). 

 Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sisa makanan 

merupakan suatu permasalahan dalam suatu pelayanan gizi di rumah sakit 

dan erat hubungannya dengan kepuasan pasien terhadap makanan yang 

disajikan terutama penampilan makanan yang dapat dilihat dari karakteristik 

sensorik makanan yang disajikan. Indikator pelayanan gizi dikatakan berhasil 

jika sisa makanan pasien ≤ 20 % (Depkes, 2011). 

 RSUD dr. Soeratno Gemolong adalah salah satu rumah sakit tipe D 

yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. RSUD dr. 

Soeratno Gemolong menggunakan siklus menu 10 hari dengan penambahan 

menu ke 11 untuk tanggal 31. Harapan rencana preskripsi diet yang dikelola  

dengan baik di RSUD dr. Soeratno Gemolong belum optimal, berdasarkan 

survei pendahuluan pada 30 pasien kelas III diketahui sisa makanan pasien 

sebesar 72 % pada makanan pokok, 28 % pada lauk hewani, 70 % pada lauk 

nabati dan 65 % pada sayuran. Hasil tersebut menunjukkan masih terdapat 

sisa makanan yang cukup tinggi, berarti tujuan pelayanan gizi di RSUD dr. 

Soeratno Gemolong belum tepat sasaran. 

 Menurut Almatsier (2005), makanan pasien mempunyai nilai ekonomi 

yang cukup besar dalam pembiayaan di rumah sakit sehingga perlu dikelola 

secara efektif dan efisien. Biaya yang terbuang karena adanya sisa makanan 

adalah salah satu bentuk kemubadziran. Mubadzir adalah perbuatan yang 

sangat dilarang dalam islam. Sebagaimana yang disinggung dalam alquran 

“wa laa tubadzir tabdziraan innal mubadzirina kaanuu ikhwana syayaatiin wa 

kaanu lahum qoula maysuraan” yang artinya: Dan janganlah kamu 
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menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syetan (QS:Al-Isra/ 17:26-27). 

Berdasarkan firman Allah tersebut maka kita harus berusaha menghindari 

dan mencegah segala hal pemborosan. 

     Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

tentang hubungan antara karakteristik sensorik makanan dengan sisa 

makanan biasa pada pasien rawat inap di RSUD dr. Soeratno Gemolong, 

Kabupaten Sragen. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Apakah ada hubungan antara karakteristik sensorik makanan yang 

disajikan dengan sisa makanan biasa pada pasien rawat inap di RSUD dr. 

Soeratno Gemolong, Kabupaten Sragen. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara karakteristik sensorik makanan dengan sisa 

makanan biasa pada pasien rawat inap di RSUD dr. Soeratno Gemolong, 

Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik sensorik makanan  meliputi warna, 

aroma,  rasa dan tekstur makanan yang disajikan di RSUD dr. 

Soeratno Gemolong. 

b. Mendeskripsikan sisa makanan biasa yang disajikan di RSUD dr. 

Soeratno Gemolong. 
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c. Menganalisis hubungan antara warna makanan dengan sisa makanan 

biasa yang disajikan di RSUD dr. Soeratno Gemolong. 

d. Menganalisis hubungan antara aroma makanan dengan sisa 

makanan biasa yang disajikan di RSUD dr. Soeratno Gemolong. 

e. Menganalisis hubungan antara rasa makanan dengan sisa makanan 

biasa yang disajikan di RSUD dr. Soeratno Gemolong. 

f. Menganalisis hubungan antara tekstur makanan dengan sisa 

makanan biasa yang disajikan di RSUD dr. Soeratno Gemolong. 

g. Mendiskripsikan karakteristik sensorik makanan secara keseluruhan 

(warna, aroma, rasa dan tekstur yang disajikan di RSUD dr Soeratno 

Gemolong. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi RSUD dr. Soeratno Gemolong, hasil penelitian ini diharapkan  

sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya perbaikan 

pelayanan gizi kepada pasien rawat inap. 

2. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

hubungan antara karakteristik sensorik makanan (warna, aroma, rasa dan 

tekstur makanan) terhadap sisa makanan pada pasien rawat inap di 

RSUD dr. Soeratno Gemolong, Kabupaten Sragen. 

 

 

 

 

 


