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BAB III 

HASIL DAN ANALISIS 

A. Hasil 

Tabel 4. Hasil Pencarian  

PENULIS DAN 

TAHUN 

TUJUAN 

PENELITIAN 

Metode 

(desain,sampel,variabel,intrumen,analisis) 

TEMPAT 

PENELITIAN 

HASIL Database 

Angelina 

Swaninda 

Nareswara 

(Agustus 2017) 

 

 

Penelitian ini 

bertujuan 

Mengetahui 

kepuasan pasien 

terhadap penyajian 

makanan meliputi 

penampilan dan cita 

rasa makanan 

D = Penelitian ini merupakan penelitian 

Analitik deskriptif dengan pendekatan cross 

sectoinal.  

S = Besar sampel adalah 54 orang, pemilihan 

sampel secara acak dengan kriteria pasien 

yang mendapatkan diit makanan biasa. 

V = Kepuasan pasien, Rasa makanan, 

Penampilan makanan, Variasi menu, Sisa 

Makanan 

I = Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan melalui kuesioner penelitian 

dan visual comstock  

A = Analisa data yang digunakan analisa 

Univariat, Chi-Square, Fisher Exact, Skala 

likert 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

pasie rawat inap 

Di RSUD Kota 

Semarang 

Penilaian rasa makanan menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden (92,6%) 

menyatakan tidak puas terhadap rasa 

makanan, penilaian penampilan makanan 

menunjukkan bahwa sebagian responden 

(53,7%) menyatakan tidak puas terhadap 

penampilan makanan yang disajikan. 

Google 

Scholar 

Prima Isnaeni,  

(Juni 2015) 

Penelitian ini 

bertujuan 

Mengetahui 

kepuasan pasien 

terhadap penyajian 

makanan meliputi 

penampilan 

makanan, cita rasa 

D = Penelitian ini merupakan penelitian 

Kuantitatif dengan metode survey dengan 

menggunakan rancangan Cross Sectional, 

metode pengambilan sampel straltfied 

sampling 

S = Sampel sebesar 35 orang pasien rawat inap 

V = Kepuasan pasien, Porsi makanan, 

Penampilan makanan, Rasa makanan, 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

pasien rawat inap 

Di Rumah Sakit 

Aminah Blitar 

Hasil penelitian bahwa dari 35 

responden yang mengisi kuesioner ada 1 

orang (2,9%) yang menyatakan 

penampilan makanan tidak menarik, 

sedangkan yang menyatakan menarik 

ada 32 orang (91,4%) dan yang 

menyatakan penampilan makanan sangat 

tidak menarik ada 2 orang (5,7%). Pada 

Google 

Scholar 
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makanan, dan waktu 

penyajian makanan 

Ketepatan penyajian makanan, Variasi menu, 

Sikap petugas, Kebersihan alat makan 

I = Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan Kuesioner, dan Data demografi 

/ identitas responden 

A = Analisa data menggunakan pearson 

correlation Pearson correlation, Skala likert 

rasa makanan 5 orang (14,3%) yang 

menyatakan rasa makanan tidak enak, 

sedangkan yang menyatakan enak ada 29 

orang (82,9%) dan yang menyatakan 

sangat enak hanya 1 orang (2,9%). 

Sedangkan pada waktu penyajian 

makanan 2 orang (5,7%) yang 

menyatakan waktu penyajian tidak tepat 

waktu, sedangkan 30 orang (85%) 

menyatakan tepat waktu dan yang 

menyatakan tidak tepar waktu ada 3 

orang (8,6%). 

Anita Putri 

Wijayanti, Siti 

Aisyah 

(2017) 

Penelitian ini 

bertujuan 

Mengetahuipengaruh 

persepsi pasien 

terhadap kepuasan 

penampilan dan cita 

rasa makanan 

D = Penelitian ini merupakan penelitian 

Deskriptif dengan pendekatan metode 

kualitatif. 

S = pasien rawat inap sebanyak 350 pasien 

dilakukan teknik pengambilan sampel random 

sehingga sampel berjumlah 35 pasien 

V = Variabel pada penelitian ini terdiri dari 

Kepuasan penampilan dan Rasa makanan, 

persepsi 

I = Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan Kuesioner, Wawancara, Studi 

pustaka (Library Research), Studi lapangan 

(Field Research) 

A = Analisa data menggunakan Analisis 

perhitungan rank spearman 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

pasien rawat inap 

Di Rumah Sakit 

TK.II 03.05.01 

Dustira Cimahi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

penilaian responden terhadap kepuasan 

penampilan dan rasa makanan adalah 

sebesar 98% artinya sangat baik karena 

skor ≥70%. 

Google 

Scholar 

Ilham Sunarya, 

Widyana 

Lakshmi 

Puspita 

Penelitian ini 

bertujuan 

Mengetahui 

kepuasan pasien 

D = Penelitian ini merupakan penelitian 

Kualitatif dengan pendekatan cross sectional. 

S = Populasi penelitian adalah pasien rawat 

inap dengan banyak sampel 100 orang 

Penelitian ini 

dilakukan di 

RSUD Sultan 

Syarif Mohamad 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan 

hasil penampilan makanan pada dua 

rumah sakit menyatakan kurang baik 

sebanyak 22 orang (44%) dan kurang 

Google 

Scholar 
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(Maret-April 

2017) 

terhadap penyajian 

makanan meliputi 

penampilan 

makanan, cita rasa 

makanan, dan waktu 

penyajian 

V = Penampilan makanan, Rasa makanan, 

Daya terima makanan, Waktu penyajian 

makanan 

I = Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara dan pengisian 

kuesioner; data karakteristik responden, data 

penampilan, rasa dan waktu penyajian 

makanan, dan data sisa makanan pasien 

diperoleh melalui penimbangan food weight  

A = Analisa data yang digunakan Chi-Square, 

T-Test 

Aladri Pontianak 

dan RSUD dr. 

Agoesdjam 

Ketapang 

menarik sebanyak 24 orang (48%). Pada 

rasa makanan kurang baik sebanyak 18 

orang (36%) dan rasa makanan baik 

sebanyak 32 orang (65%). Sedangkan 

pada waktu penyajian makanan sebagian 

besar menilai bahwa waktu penyajian 

makanan sudah tepat waktu sebanyak 32 

orang (65%). 

Amanda 

Nurhisty, 

Merryana 

Adriani, Lilatul 

Muniroh 

 

(Februari-Juni 

2016) 

Penelitian ini 

bertujuan 

Mengetahui 

kepuasan pasien 

terhadap penyajian 

makanan meliputi 

penampilan 

makanan, cita rasa 

makanan, dan waktu 

penyajian 

D = Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional 

S = Populasi pada penelitian ini adalah pasien 

rawat inap berjumlah 60 pasien dengan besar 

sampel 34 pasien, sampel diambil 

menggunakan metode purposive sampling  

V = Kepuasan pelayanan makanan, pasien, 

tingkat kecukupan energi dan protein 

I = kuesioner 

A = Analisis data yang digunakan adalah uji 

chi square  

Penelitian ini 

dilakukan pada 

pasien rawat inap 

di Rumah Sakit 

Universitas 

Airlangga 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebagian besar pasien merasa puas 

terhadap ketepatan waktu 

pemberian/penyajian makanan (67,6%) 

dan yang menyatakan tidak puas sebesar 

32,4%, sedangkan pada cita rasa makanan 

diperoleh 70,6% menyatakan puas dan 

yang menyatakan tidak puas terhadap rasa 

makanan sebesar 29,4%. 

 

Syabilila 

Indraswari, 

Endang L. 

Achadi, Mutiara 

 

(Januari-

Desember 

2019) 

Penelitian ini 

bertujuan 

Mengetahui 

kepuasan pasien 

terhadap penyajian 

makanan meliputi 

penampilan dan cita 

rasa makanan 

D = Penelitian ini merupakan penelitian cross 

sectional 

S = sampel penelitian sebesar 486 pasien 

rawat inap dengan mendapatkan diet lunak 

dengan pengambilan sampel acak sederhana 

menggunakan rumus perhitungan besar sampel 

untuk uji hipotesis beda proporsi derajat 

kemaknaan 95% dan kekuatan uji 90% 

V = kepuasan pasien terhadap penampilan 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

pasien rawat inap 

RSU Adhyakasa 

Kejaksaan 

Agung RI 

Pada hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepuasan pasien terhadap 

penampilan makanan sebagian besar 

responden  menyatakan puas sebesar 

70,6% dan tidak puas sebesar 29,4%. 

Pada rasa makanan yang menyatakan 

puas sebesar 62,1% dan yang tidak puas 

sebesar 37,9%. 

Google 

Scholar 
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makanan, rasa makanan, dan sisa makanan 

I = Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner wawancara dan sisa 

makan diperoleh dengan cara observasi 

menggunakan metode comstock 

A = Analisa data yang digunakan adalah 

Analisis data dilakukan secara univariat, 

bivariat dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik chi-square, dan multivariat 
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B. Analisis 

Berdasarkan analisis Studi Literatur yang telah dipaparkan, terdapat 6 jurnal 

yang memuat tentang gambaran kepuasan pasien dan penyajian makanan rumah 

sakit. Semua jurnal menggunakan desain penelitian deskriptif, kualitatif, kuantitatif 

dengan metode pendekatan survey dan cross sectional, serta wawancara mendalam 

menggunakan kuesioner. Adapun sampel dari 6 jurnal tersebut adalah pasien rawat 

inap dengan jumlah sampel 1059 pasien. Variabel memuat tentang kepuasan pasien 

terhadap penyajian makanan meliputi penampilan makanan, cita rasa makanan, dan 

waktu penyajian makanan. 

Jurnal yang digunakan adalah jurnal Nasional dan Internasional yang 

berasal dari beberapa daerah yaitu Daerah Istimewah Yogyakarta, Jawa Timur, 

Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat. Setiap jurnal memiliki waktu penelitian 

yang berbeda-beda, dan tempat yang berbeda. 

Artikel Pertama, penelitian yang di lakukan (Nareswara, 2017)penilaian rasa 

makanan menunjukkan bahwa sebagian besar responden (92,6%) menyatakan tidak puas 

terhadap rasa makanan, penilaian penampilan makanan menunjukkan bahwa sebagian 

responden (53,7%) menyatakan tidak puas terhadap penampilan makanan yang disajikan. 

Artikel Kedua, penelitian yang di lakukan (Isnaeni, 2015)bahwa dari 35 

responden yang mengisi kuesioner ada 1 orang (2,9%) yang menyatakan penampilan 

makanan tidak menarik, sedangkan yang menyatakan menarik ada 32 orang (91,4%) dan 

yang menyatakan penampilan makanan sangat tidak menarik ada 2 orang (5,7%). Pada rasa 

makanan 5 orang (14,3%) yang menyatakan rasa makanan tidak enak, sedangkan yang 

menyatakan enak ada 29 orang (82,9%) dan yang menyatakan sangat enak hanya 1 orang 
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(2,9%). Sedangkan pada waktu penyajian makanan 2 orang (5,7%) yang menyatakan waktu 

penyajian tidak tepat waktu, sedangkan 30 orang (85%) menyatakan tepat waktu dan yang 

menyatakan tidak tepar waktu ada 3 orang (8,6%). 

Artikel Ketiga, penelitian yang di lakukan(Wijayanti dan Aisyah, 

2017)bahwa penilaian responden terhadap kepuasan penampilan dan rasa makanan adalah 

sebesar 98% artinya sangat baik karena skor ≥70%. 

Artikel Keempat, penelitian yang di lakukan(Sunarya dan Puspita, 

2018)Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil penampilan makanan pada dua rumah 

sakit menyatakan kurang baik sebanyak 22 orang (44%) dan kurang menarik sebanyak 24 

orang (48%). Pada rasa makanan kurang baik sebanyak 18 orang (36%) dan rasa makanan 

baik sebanyak 32 orang (65%). Sedangkan pada waktu penyajian makanan sebagian besar 

menilai bahwa waktu penyajian makanan sudah tepat waktu sebanyak 32 orang (65%). 

Artikel Kelima, penelitian yang di lakukan (Nurqisthy, Adriani dan 

Muniroh, 2017)menunjukkan bahwa sebagian besar pasien merasa puas terhadap 

ketepatan waktu pemberian/penyajian makanan (67,6%) dan yang menyatakan tidak puas 

sebesar 32,4%, sedangkan pada cita rasa makanan diperoleh 70,6% menyatakan puas dan 

yang menyatakan tidak puas terhadap rasa makanan sebesar 29,4%. 

Artikel keenam, penelitian yang dilakukan(Indraswari1, Achadi dan 

Mutiara, 2019)kepuasan pasien terhadap penampilan makanan sebagian besar responden  

menyatakan puas sebesar 70,6% dan tidak puas sebesar 29,4%. Pada rasa makanan yang 

menyatakan puas sebesar 62,1% dan yang tidak puas sebesar 37,9%. 

 

 

 


