
BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pelayanan Gizi di Rumah sakit (PGRS) yaitu bagian integral dari pelayanan 

kesehatan paripurna di rumah sakit dengan beberapa kegiatan, antara lain pelayanan 

gizi rawat inap yang merupakan serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

gizi pasien melalui makanan sesuai penyakit yang dideritanya. Pelaksanaan 

Pelayanan Gizi di Rumah Sakit disesuaikan dengan pedoman Pelayanan Gizi Rumah 

Sakit (PGRS) tahun 2013 (Kemenkes RI, 2013). 

Peningkatan mutu Pelayanan Gizi Rumah Sakit harus lebih di perhatikan 

serta ditingkatkan agar tercipta mutu pelayanan yang baik sehingga timbul kepuasan 

terhadap pasien (Rachmawati and Afridah, 2014). Pelayanan gizi rumah sakit sangat 

penting sebagai salah satu penentu kualitas pelayanan (Familta, Elfindri dan Yunita, 

2019). 

Adapun pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan yang paling umum yaitu 

penyelenggaraan makanan bagi pasien yang dirawat (Almatsier, 2010). Mekanisme 

penyelenggaraan makanan rumah sakit yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dimulai 

dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada pasien 

(Marhaeni et al., 2014). 

Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator keberhasilan 

penyelenggaraan makanan di rumah sakit yang mempengaruhi tingkat kecukupan 

energi dan protein pasien (Nurqisthy, Adriani dan Muniroh, 2017). 



Salah satu indikator mutu pelayanan gizi lainnya adalah kepuasan pasien 

terhadap berbagai fasilitas dan pelayanan rumah sakit, termasuk kepuasan pasien 

terhadap pelayanan gizi. Kepuasan pelayanan gizi rumah sakit dapat dilihat dari 

makanan yang disajikan maupun jasa yang diberikan kepada pasien (Wahyunani, 

2017). 

Penyajian makanan di rumah sakit merupakan hal yang perlu diperhatikan, 

karena penyajian makanan mulai dari penampilan makanan, cita rasa makanan, 

waktu penyajian makanan hingga kinerja penyaji makanan dapat mempengaruhi 

kepuasan pasien. Oleh karena itu, pelayanan penunjang medis yang tidak luput dari 

perhatian adalah pelayanan makanan rumah sakit, salah satunya adalah penyajian 

makanan. Komponen penting dalam kesuksesan penyajian makanan rumah sakit 

adalah berorientasi pada kepuasan pasien. Tingkat kepuasan pasien terhadap 

penyajian makanan dapat diidentifikasi dari ekspektasi produk dan persepsi pasien 

terhadap kualitas makanan yang disajikan dan pelayanan petugas penyaji kepada 

pasien (Purnamasari, Padmiari dan Gumala, 2018). 

Masalah penyajian makanan kepada pasien lebih kompleks dari pada 

penyajian makanan untuk orang sehat. Hal ini disebabkan terutama oleh nafsu makan 

dan kondisi mental pasien yang berubah akibat penyakit yang dideritanya, aktivitas 

fisik yang menurun dan reaksi obat-obatan (Situmeang, 2016). 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan studi 

literatur dengan metode PICO (Population, Intervention, Copration, Outcome) 

dengan menggabungkan inti sari serta menganalisis fakta dari beberapa sumber 

ilmiah yang akurat dan valid. Studi literatur menyajikan ulang materi yang telah 



diterbitkan sebelumnya dan melaporkan fakta atau analisis baru. Tinjauan literatur 

memberikan ringkasan berupa publikasi terbaik dan paling relevan kemudian 

membandingkan hasil yang disajikan. 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas,  maka  

dapat di rumuskan  masalah penelitian yaitu, Bagaimana Gambaran Kepuasan Pasien 

Terhadap Penyajian Makanan Rumah Sakit? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiGambaran Kepuasan Pasien Dan 

Penyajian Makanan Rumah Sakit 

2. Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut  

1. Mengetahui kepuasan pasien terhadap penampilan makanan rumah sakit. 

2. Mengetahui kepuasan pasien terhadap cita rasa makanan rumah sakit. 

3. Mengetahui kepuasan pasien terhadap waktu penyajian makanan pasien. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kepuasan pasien 

terhadap penampilan dan cita rasa makanan rumah sakit. Dimana penampilan dan 

cita rasa makanan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pasien.  



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan masukan bagi 

pihak Rumah Sakit agar dapat memberi intervensi yang tepat terkait dengan 

penampilan dan cita rasa makanan di Rumah Sakit. 

 

b. Bagi Peneliti  

Di harapkan, penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

melengkapi penelitian penelitian terdahulu serta bahan masukan bagi studi 

selanjutnya untuk penelitian yang lebih luas. 

 

 

 

 

 


