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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Penyelenggaraan makanan yang dilakukan di rumah sakit adalah suatu 

cara untuk membantu dan mempercepat proses penyembuhan pasien yang juga 

dapat memperpendek lama hari rawat sehingga dapat menghemat biaya 

pengobatan (Kemenkes RI,2013). Menurut Ratna (2009), pasien membutuhkan 

asupan zat gizi sesuai dengan kondisi atau kebutuhan tubuh pasien. Selain dari 

obat, pengaturan diit juga diperlukan untuk proses penyembuhan yang optimum. 

Makanan yang disediakan oleh instalasi gizi di rumah sakit sudah disesuaikan 

dengan jumlah dan kebutuhan pasien agar proses penyembuhan sesuai dengan 

program yang ditetapkan. Apabila pasien tidak meghabiskan makananya, maka 

pasien akan mengalami defisiensi zat gizi.  

Kejadian malnutrisi rumah sakit merupakan masalah besar bagi pihak 

rumah sakit. Prevalensi malnutrisi di rumah sakit masih cukup tinggi, dari studi di 

Indonesia yang dilakukan di Jakarta, menunjukkan data bahwa dari sekitar 20% - 

60% pasien malnutrisi, 69% diantaranya mengalami penurunan status gizi 

selama di rawat di rumah sakit. Tingginya kasus malnutrisi ini disebabkan oleh 

asupan zat gizi yang kurang dan hipermetabolisme akibat penyakit yang diderita  

Asupan energi yang tidak adekuat, lama hari rawat, penyakit non infeksi, dan diet 

khusus merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya malnutrisi rumah sakit. 

Malnutrisi rumah sakit akan mempengaruhi banyak hal, yaitu lama perawatan 

yang bertambah, peningkatan mortalitas, penyembuhan yang terhambat, dan 

peningkatan biaya perawatan (Djamaluddin, 2005). 
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Asupan zat gizi pada pasien dapat diketahui dengan melakukan evaluasi 

terhadap sisa makanan (Barker, 2011). Sisa makanan adalah volume atau 

persentase makanan yang tidak habis termakan dan dibuang sebagai sampah 

dan dapat digunakan untuk mengukur efektivitas menu (Komalawati, 2005). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sisa makanan yang ada di 

rumah sakit berkisar 17% sampai 67% (Zakiyah, 2005).  Penelitian tentang sisa 

makanan yang dilakukan oleh Nida (2012) di RS Jiwa Sambang Lihum 

Banjarmasin menunjukkan bahwa rata-rata sisa makanan pasien lebih dari 50%. 

Penelitian Aula (2011) di RS Haji Jakarta menyatakan bahwa rata-rata sisa 

makanan adalah 20,27%. Penelitian Munawar (2011) di RS Hasan Sadikin 

Bandung menyatakan bahwa sisa makanan lunak pasien kelas 3 dalam sehari 

31,20%. Menurut Depkes RI (2008), pelayanan makanan di rumah sakit 

dinyatakan kurang berhasil apabila sisa makanan pasien lebih dari 20%. 

Bentuk makanan yang disajikan di Rumah Sakit disesuaikan dengan 

kondisi dan kemampuan pasien menerima makanan. Salah satu bentuk 

makanan yang disajikan adalah makanan biasa. Makanan biasa yang disajikan 

di Rumah Sakit menyerupai makanan orang sehat baik dari segi bentuk, aroma, 

dan tekstur, tetapi dengan memperhatikan penggunaan jenis bahan. Makanan 

biasa diberikan kepada pasien yang tidak memiliki gangguan gastrointestinal dan 

tidak memerlukan diet khusus. Makanan biasa juga diberikan kepada pasien 

dengan kondisi kesadaran penuh dan tidak menderita penyakit infeksi (Almatsier, 

2004).  

Faktor yang mempengaruhi terjadinya sisa makanan dapat berupa faktor 

yang berasal dalam diri pasien (faktor internal), faktor dari luar pasien (faktor 

eksternal) serta faktor lain yang mendukung. Faktor internal di antaranya adalah 
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motivasi makan, kebiasaan makan, kondisi psikologis, aktivitas fisik, dan 

pengetahuan gizi. Faktor eksternal di antaranya adalah penampilan makan 

(warna, bentuk, besar porsi) dan citarasa makanan (rasa suhu, tingkat 

kematangan). Faktor lain yang mempengaruhi sisa makanan adalah alat makan 

dan sikap petugas pengantar makanan. (Almatsier, 2004). 

Menurut studi pendahuluan yang sudah dilakukan pada bulan Mei 2019 

pada 11 pasien rawat inap di RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo, 

didapatkan hasil rata-rata sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien di 

antaranya nasi sebesar 59%, sayur sebesar 43%, dan lauk-pauk sebesar 40%. 

Hasil tersebut termasuk dalam kategori kurang baik karena melebihi standar 

pelayanan minimal sisa makanan pasien yaitu ≥ 20%.  

Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam usaha 

meningkatkan kualitas pelayanan gizi khususnya pada pasien rawat inap, maka 

perlu dilakukan penelitian tentang “Gambaran Persepsi Penyajian Makanan dan 

Sisa Makanan Biasa Pada Pasien Rawat Inap Kelas III RSUD Ir Soekarno 

Sukoharjo” 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana gambaran persepsi penyajian makanan dan sisa makanan 

biasa pada pasien rawat inap kelas III RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo  

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan umum 

Mengetahui gambaran persepsi penyajian makanan dan sisa 

makanan biasa pada pasien rawat inap kelas III RSUD Ir. Soekarno 

Sukoharjo 
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2. Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Mendeskripsikan persepsi penyajian makanan pasien rawat inap 

kelas III RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo 

b. Mendeskripsikan sisa makanan biasa pada pasien rawat inap 

RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi pasien  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

pasien maupun keluarga pasien mengenai pentingnya makanan di 

Rumah Sakit untuk mempercepat proses penyembuhan 

b. Bagi rumah sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi keberhasilan pelayanan makanan biasa pasien rawat inap RSUD 

Sukoharjo.  

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan wawasan, dan 

pengalaman ilmiah bagi peneliti. 

E. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

gambaran persepsi penyajian makanan dan sisa makanan biasa pada 

pasien rawat inap kelas III RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo. 

  


