
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

       Penyelenggaraan makanan adalah kegiatan penyediaan makanan 

dalam jumlah besar dimulai dari proses perencanaan menu hingga 

pendistribusian makanan kepada konsumen. Penyelenggaraan makanan 

bertujuan untuk memenuhi tingkat kepuasaan konsumen terhadap 

makanan yang disediakan sehingga tercapai status kesehatan yang 

optimal (Departemen Kesehatan, 2003). 

       Salah satu contoh dari penyelenggaraan makanan institusi adalah 

penyelenggaraan makanan di pesantren mahasiswa yang melayani 

konsumen pada kelompok usia tertentu (Mukrie, 1990). Menurut Depkes 

RI (2009), Karakteristik usia dibagi ke dalam empat kategori, yaitu usia 

<20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun dan ≥41 tahun. Konsumen yang 

dilayani di kantin Pesantren Mahasiswa KH.Mas Mansur adalah 

mahasiswa dengan rentang usia antara 20-30 tahun. 

       Masalah penyelenggaraan makanan pada remaja yang tinggal di 

asrama salah satunya adalah makanan yang disajikan tidak sesuai 

selera. Oleh karena itu asupan makan menjadi berkurang sehingga terjadi 

masalah gizi kurang pada remaja yang tinggal di asrama. Menghindari 

terjadinya masalah tersebut, maka pada suatu institusi perlu dilakukan 

penyelenggaraan makanan yang memenuhi standar dan kecukupan yang 
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dianjurkan, serta memperhatikan cita rasa dan penampilan (Depkes RI, 

2009). 

       Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen pada 

penyelenggaraan makanan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu nafsu 

makan, kebiasaan makan, dan kebosanan. Terdapat 5 dimensi faktor 

eksternal yang memengaruhi perasaan kepuasan konsumen, yaitu mutu 

makanan, ketepatan waktu penyajian, reliabilitas pelayanan, serta sikap 

petugas penyaji makanan. Diantara faktor-faktor eksternal yang perlu 

diperhatikan pada penyelenggaraan makanan diantaranya adalah variasi 

menu, cita rasa, dan cara penyajian makanan (Rahmawati, 2011).  

       Mengkombinasikan berbagai rasa sangat diperlukan dalam 

menciptakan keunikan sebuah menu. Sedangkan penampilan makanan 

akan merangsang indera penglihatan sehingga menimbulkan selera bagi 

konsumen. Warna makanan memegang peran utama dalam penampilan 

makanan oleh karena bila warnanya tidak menarik akan mengurangi 

selera orang yang memakannya (Moehyi, 1992). Sebagaimana penelitian 

dalam Asrina (2012), menyatakan bahwa warna makanan yang menarik 

pada waktu penyajian makanan atau kombinasi warna yang menarik 

antara lauk hewani, lauk nabati, dan sayuran akan meningkatkan 

kepuasan konsumen. Winarno (2008), menyatakan bahwa tekstur yang 

baik sangat mempengaruhi selera makan konsumen dan mampu 

membuat konsumen menikmati makanan yang disajikan. 

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ernalia (2014), 

menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara variasi menu 
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makanan dengan tingkat kepuasan pasien. Pada penelitian tersebut 

menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara cita rasa makanan 

terhadap kepuasan pasien. Hasil penelitian Nafiah (2011), menyatakan 

bahwa persepsi pasien tentang warna dan rasa makanan mempunyai 

hubungan dengan kepuasan pasien rawat inap. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Widiastuti (2015), menyatakan bahwa komponen mutu 

makanan yang yang terdiri atas tekstur makanan, warna makanan, dan 

rasa makanan mempunyai hubungan dengan kepuasan konsumen. 

Menurut penelitian Jeofery (2011), terdapat hubungan signifikan antara 

kepuasan konsumen dengan rasa dan tekstur makanan yang disajikan. 

       Survei pendahuluan yang dilakukan di Pesantren Mahasiswa KH.Mas 

Mansur UMS pada bulan Januari 2016, dengan jumlah 45 responden 

didapatkan hasil bahwa 77% menyatakan warna sayur tidak menarik, 

60%  menyatakan rasa lauk nabati tidak enak, 77 % menyatakan rasa 

sayur tidak enak, 60 % menyatakan makanan tidak bervariasi, dan  44 % 

menyatakan tekstur pada makan yang disajikan belum sesuai. 

Berdasarkan data diatas peneliti mengambil parameter rasa, warna, 

tekstur, dan variasi makanan karena presentase ketidaksesuaian dalam 

penilaian makanan yang disajikan cukup tinggi. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan makanan di 

Pesantren Mahasiswa KH.Mas Mansur UMS dengan mengangkat judul 

“Gambaran Rasa, Warna, Tekstur, Variasi Makanan dan Kepuasan Menu 

Mahasantri di Pesantren Mahasiswa KH.Mas Mansur UMS”.  
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B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pendapat mahasantri 

tentang rasa, warna, tekstur, variasi makanan, dan kepuasan terhadap 

makanan yang disajikan di Pesantren Mahasiswa KH.Mas Mansur UMS ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

       Menggambarkan rasa, warna, tekstur, variasi makanan, dan 

kepuasan mahasantri terhadap makanan yang disajikan di Pesantren 

KH.Mas Mansur UMS. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menggambarkan rasa makanan yang disajikan di Pesantren  

      KH.Mas Mansur UMS 

b. Menggambarkan warna makanan yang disajikan di Pesantren  

      KH.Mas Mansur UMS 

c. Menggambarkan tekstur makanan yang disajikan di Pesantren   

 KH.Mas Mansur UMS 

d. Menggambarkan variasi makanan yang disajikan di Pesantren 

 KH.Mas Mansur UMS 

e. Menggambarkan kepuasan mahasantri terhadap makanan yang 

disajikan di Pesantren KH.Mas Mansur UMS 

f.   Menginternalisasi nilai-nilai keislaman  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

       Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Kantin Pesantren Mahasiswa KH.Mas Mansur UMS 

       Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

kantin Pesantren Mahasiswa KH.Mas Mansur UMS. 

 

 

 

 

 

 

 


