
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif 

observasional dengan pendekatan survey. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah di lakukan pada bulan Juni 2020 di Rumah Sakit Umum 

Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh pasien rawat inap kelas III di 

Rumah Sakit Umum Bahteramas yang berjumlah 113 orang (jumlah rata-rata 

perbulan). 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien rawat inap kelas III yang 

mendapat makanan biasa dengan jumlah pasien sebanyak 38 orang 

a. Besar Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi, untuk menghitung sampel 

digunakan rumus slovin sebagai berikut 

� 
� 

1 + ��2 
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

E = Taraf signifikansi (10%) 

113 
� 

1 + 113. 0,12 
 

 
 

16 



17  

80 
� 

2,13 

n = 37,55 (dibulatkan menjadi 38) 

b. Teknik sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil Non-Probability 

Sample yaitu Accidental Sampling. Accidental sampling yaitu pengambil 

sampel sacara aksidental dengan mengambil sampel dan responden yang 

kebetulan ada atau dirawat pada saat penelitian, Adapun kriteria sampel 

sebagai berikut: 

1) Bersedia menjadi sampel 
 

2) Pasien mendapat menu makanan biasa 

 

3) Pasien telah dirawat lebih dari ≥ 2 hari 

 

D. Jenis dan cara pengumpulan data 

 

1. Data primer 

 

a) Data identitas pasien (nama, umur dan jenis kelamin) diambil melalui buku 

status pasien yang kemudian ditulis pada lembar kuesioner. 

b) Data mutu makanan berdasarkan penampilan dan rasa makanan di 

kumpulkan dengan wawancara menggunakan formulir cita rasa makanan. 

c) Data sisa makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah 

menggunakan metode comnstok melalui pengamatan sisa makanan siang 

selama 3 hari. Alasan waktu siang dikarenakan menu makan tersebut menu 

yang paling lengkap (makanan pokok, lauk hewani dan nabati, sayur dan 

buah), meskipun makan malam juga memiliki menu yang lengkap, namun 

untuk menghindari adanya pasien yang kemungkinan menghindari makan 

malam dengan alasan diet atau alasan tertentu. 
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2. Data sekunder 

 

Adapun data sekunder berupa profil Rumah Sakit Umum Bahteramas 

Provinsi Sulawesi Tenggara diperoleh dengan cara dokumentasi. 

E. Pengolahan dan Penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

 

a. Data penampilan makanan diolah secara deskriptif. Penampilan makanan 

terdiri dari 5 pertanyaan (warna, bentuk, besar porsi, cara penyajian dan 

konsistensi ) dengan 4 pilihan jawaban yang memiliki point 1-4. 

b. Data rasa makanan diolah secara deskriptif. Cita rasa terdiri dari 5 

pertanyaan (bumbu, tekstur, aroma, suhu dan kematangan makananan) 

dengan 4 pilihan jawaban memiliki point 1-4. 

c. Data tentang sisa makanan diolah dengan cara mengkategorikan data dari 

form Comstock sesuai dengan kriteria obyektif yang kemudian 

dipersentasekan 

2. Penyajian Data 

 

Data yamg telah diperoleh dan diolah disajikan dalam bentuk tebel 

distribusi frekuensi yang kemudian dinarasikan. 

F. Defisinisi Operasional 

 

a. Mutu makanan adalah kualitas makanan yang terdiri dari penampilan dan rasa 

makanan pada menu makan siang yang diberikan oleh unit Instalasi Gizi 

Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara di ukur dengan 

menggunakan formulir cita rasa makanan. 

1) Penampilan makanan adalah mutu makanan yang dapat dinilai dari indera 

penglihatan yang dapat dilihat dari faktor warna, bentuk, porsi dan 
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penyajian makanan yang ada di rumah sakit dengan menggunakan 

kuesioner. 

a) Warna menunjukkan tingkat penerimaan pasien terhadap produk yang 

memiliki rupa yang utuh dan tidak cacat dengan kriteria objektif : 

Sangat menarik = 4 

Menarik = 3 

 

Tidak menarik = 2 

Sangat tidak menarik        = 1 

b) Bentuk tingkat penerimaan pasien terhadap bentuk makanan berupa 

beraneka macam potongan yang dapat menarik minat pasien untuk 

mengonsumsinya, dengan kriteria objektif: 

Sangat menarik = 4 
 

Menarik = 3 

 

Tidak menarik = 2 

Sangat tidak menarik = 1 

c) Porsi makanan adalah banyak makanan yang disajikan terhadap pasien 

dengan kriteria obejktif 

Sangat sesuai = 4 

 

Sesuai = 3 

 

Tidak sesuai = 2 

 

Sangat tidak sesuai = 1 

 

d) Penyajian adalah penyajian makanan yang berhubungan dengan alat 

makan, cara penyusunan hidangan pada alat makan dan garnish/hiasan 

makanan dengan kriteria objektif: 
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Sangat menarik = 4 
 

Menarik = 3 

 

Tidak menarik = 2 

Sangat tidak menarik = 1 

e) Konsistensi adalah tingkat kekerasan, kepadatan atau kekentalan pada 

hidangan lauk hewani, lauk nabati dan sayur 

Sangat baik = 4 

 

Baik = 3 

 

Tidak baik = 2 

 

Sangat tidak baik = 1 

 

2) Rasa makanan adalah mutu makanan yang dapat dinilai dari indera 

penciuman dan indera pengecap dan dilihat dari aroma, bumbu, 

tekstur/keempukan, suhu/temperature dan kematangan makanan di 

dengan menggunakan kuesioner 

a) Bumbu adalah penerimaan pasien terhadap bahan yang ditambahkan 

pada makanan dalam proses pengolahan dengan tujuan untuk 

mendapatkan rasa makanan yang enak dan khas dalam setiap kali 

pemasakan sehingga dapat menambah nafsu makan, kriteria penilaian 

khusus pada menu lauk hewani, lauk nabati dan sayur 

Sangat enak = 4 

 

Enak = 3 

 

Tidak enak = 2 

 

Sangat tidak enak = 1 
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b) Tekstur adalah hal yang berkaitan dengan struktur makanan yang 

dapat dideteksi dengan baik, yaitu dengan merasakan makanan di 

dalam mulut. 

Sangat suka = 4 

 

Suka = 3 

 

Tidak suka = 2 

 
Sangat tidak suka = 1 

 

c) Aroma adalah bau/ aroma yang disebarkan oleh makanan yang 

mempunyai daya tarik yang kuat dan merangsang indra penciuman 

sehingga dapat membangkitkan selera 

Sangat sedap = 4 

 

Sedap = 3 

 

Tidak sedap = 2 

 

Sangat tidak sedap = 1 
 

d) Suhu Makanan adalah tingkat panas dari hidangan yang disajikan 

Panas = 4 

Hangat = 3 

 

Dingin = 2 

 

Sangat dingin = 1 

 
e) Kematangan makanan adalah penilaian pasien terhadap tingkat 

kematangan makanan yang disajikan 

Sangat Matang = 4 

 

Matang = 3 

 

Tidak Matang = 2 
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Sangat tidak matang = 1 
 

b. Sisa makanan adalah menu yang tersisa dan tidak dihabiskan oleh pasien pada 

menu makan siang diberikan oleh Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum 

Bahteramas terdiri dari menu makan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur 

dan buah diambil dengan formulir comnstock yang kemudian dikategorikan 

sebagai berikut : 

Sisa 0% : Apabila pasien menghabiskan makanan yang 

diberikan 

 

Sisa 25%: Apabila pasien menghabiskan makanan yang 

diberikan 3/4 

 

Sisa 50%: Apabila pasien menghabiskan makanan yang 

diberikan ½ 

 

Sisa 75%: Apabila pasien menghabiskan makanan yang 
diberikan ¼ 

 

Sisa 95% Apabila pasien memakan makanan  yang 

diberikan 1 sendok saja 

Sisa 100% Apabila pasien tidaj memakan makanan yang 
diberikan (makanan masih dalam keadaan 

utuh) 
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