
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Penyelenggaraan makanan rumah sakit adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen 

dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal. Berdasarkan SK Menteri 

Kesehatan Nomor 983 tahun 1992 sehubungan dengan penyelenggaraan makanan 

pada institusi seperti rumah sakit meliputi empat kegiatan pokok yaitu; 

penyelenggaraan makanan, penyuluhan dan konsultasi gizi dan pengembangan gizi 

(Kemenkes, 2013). 

Kegiatan pelayanan gizi di ruang rawat inap merupakan rangkaian kegiatan 

yang dimulai dari upaya perencanaan penyusunan diit pasien hingga pelaksanaan 

evaluasi di ruang perawatan. Tujuan kegiatan pelayanan gizi tersebut adalah untuk 

memberi terapi diit yang sesuai dengan perubahan sikap pasien. Pelayanan gizi untuk 

pasien rawat jalan dilakukan apabila pasien tersebut masih ataupun sedang 

memerlukan terapi diit tertentu. Pelayanan gizi penderita rawat jalan juga dilakukan 

melalui penyuluhan gizi di poliklinik gizi (Kemenkes, 2013). 

Penyelenggaraan makanan sebagai salah satu sarana penunjang dalam 

pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pasien terhadap gizi 

seimbang. Sekitar 20-40 % anggaran rumah sakit digunakan untuk makan. 

Keberhasilan suatu penyelenggaraan makanan dapat dipakai sebagai indikator untuk 

mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Ada berbagai aspek 

yang harus diperhatikan dalam proses penyelenggaraan makanan, antara lain 

perencanaan menu, pengorganisasian pelayanan makanan, higienitas makanan dan 
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peralatan yang merupakan satu kesatuan bentuk pelayanan sehingga menghasilkan 

produk yang berkualitas. 

Produksi makanan di rumah sakit merupakan kegiatan mengubah bahan 

mentah menjadi makanan yang berkualitas tinggi melalui beberapa proses yang saling 

berkaitan yaitu persiapan, pemasakan dan distibusi makanan. Tujuan produksi 

makanan adalah mempertahankan nilai gizi makanan semaksimal mungkin, 

meningkatkan nilai cerna, meningkatkan dan mempertahankan warna, bau, rasa, 

keempukan dan penampilan makanan, bebas dari mikroorganisme dan zat yang 

berbahaya serta tepat waktu (Mukrie, 1990). 

Tantangan penyelenggaraan makanan di rumah sakit yang harus segera 

ditindaklanjuti adalah masih banyaknya sisa makanan pasien. Persentase sisa 

makanan menggambarkan daya terima pasien terhadap makanan yang disajikan oleh 

rumah sakit sebagai indikator mutu pelayanan makanan. Hasil pengukuran sisa 

makanan di pakai dalam menentukan tingkat asupan zat gizi pasien. Ketercukupan 

asupan gizi pasien tersebut membantu pasien dalam masa pemulihan penyakitnya 

yang berdampak pada lama rawat inap di rumah sakit dan akan berkaitan dengan 

pembiayaan rumah sakit secara keseluruhan (Tanuwijaya, dkk, 2018). 

Hasil penelitian Royani (2018) di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Kota 

Kendari menyatakan bahwa penyajian makanan dalam kategori kurang sebesar 

43,1%. Variasi menu kurang bervariasi sebesar 46,8%. Citarasa makanan kurang enak 

sebesar 44%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Irwati, dkk (2010) di RSJ Madani 

Palu, menunjukkan bahwa sisa makanan nasi 60,73%, sayur 42,17%, lauk hewani 

15,86%, dan lauk nabati 13,05%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak 

sisa makanan pasien, sehingga asupan zat gizi pasien pun kurang dari kategori cukup. 



  

Sisa makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

terdiri dari keadaan psikis, fisik, kebiasaan makan pasien, usia, jenis kelamin, dan 

pekerjaan. Faktor eksternal yaitu mutu makanan meliputi penampilan makanan dan 

rasa makanan. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan, yaitu jadwal atau waktu 

pemberian makanan, makanan dari luar rumah sakit, alat makan dan keramahan 

penyaji/pramusaji (Ambarwati, 2017). 

Adanya variasi rasa makanan seperti aroma, bumbu, tingkat kematangan 

makanan dan suhu serta variasi penampilan yang meliputi bentuk makanan, besar 

porsi, penyajian dan warna dapat meningkatkan daya terima atau menurunkan tingkat 

sisa makanan. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan makanan adalah makanan 

yang disajikan dapat diterima dan makanan tersebut habis termakan tanpa 

meninggalkan sisa makanan, yaitu makanan yang disajikan tidak habis dikonsumsi 

atau dimakan Renaningtyas (2004). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu makanan di Rumah Sakit Umum 

Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengganti alat penyajian makanan 

untuk kelas III yang sebelumnya menggunakan plato mulai tahun 2018, sudah 

menggunakan plato berpenutup, sehingga dari aspek menjaga mutu makanan lebih 

baik dari sebelumnya, seperti makanan tidak mudah tercampur dan lebih hygienis. 

B. Rumusan Masalah 

 

Bagaimanakah gambaran mutu dan sisa makanan pasien kelas III rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara? 



  

C. Tujuan 

 

1. Tujuan Umum 

 

Mengetahui gambaran mutu dan sisa makanan pasien kelas III rawat inap 

di Rumah Sakit Umum Bahteramas 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Mengetahui mutu makanan berdasarkan penampilan makanan pasien kelas III 

rawat inap pada menu makanan di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

b. Mengetahui mutu makanan berdasarkan rasa makanan pasien kelas III rawat 

inap pada menu makanan di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi 

Sulawesi Tenggara 

c. Mengetahui gambaran sisa makanan pasien kelas III rawat inap pada menu 

makanan di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi Rumah Sakit 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi 

rumah sakit untuk mengembangkan program dan intervensi yang tepat dalam 

upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan makan serta dapat mengurangi sisa 

makanan pasien di rumah sakit. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 
 

Sebagai bahan referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

tentang penyelenggaraan makanan khususnya tentang sisa makanan serta mutu 

makanan pasien di rumah sakit. 



  

3. Bagi Peneliti 
 

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam 

hal penyelenggaraan makanan khususnya sisa makanan dan mutu makanan pasien di 

rumah sakit. 

 


