
1. PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam cakupan wilayah 

Jawa Tengah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tergolong tinggi. Kabupaten 

Kendal yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dilengkapi dengan 

adanya sejumlah fasilitas layanan dan sarana kesehatan yang tersedia, seperti terdapat 4 

rumah sakit, 30 puskesmas utama, serta 54 puskesmas pendukung. Berdasarkan data 

yang dikutip dalam laporan badan pusat statistik tahun 2017, diketahui jumlah pasien 

rawat inap per hari senantiasa mengalami peningkatan dari tahun 2014 sejumlah 17.915 

pasien kemudian meningkat menjadi 20.145 pasien ada tahun 2015, dan menjadi 23.104 

pasien pada tahun 2016. Jumlah pasien rawat inap di rumah sakit yang terus meningkat 

dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pelayanan gizi di rumah sakit salah satunya 

penyelenggaraan makanan.  

Rumah sakit memiliki standarisasi dalam melakukan penyelenggaraan makanan. 

Keberhasilan penyelenggaraan makanan di rumah sakit dapat dilihat dengan banyaknya 

sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasiennya. Sisa makanan yang tidak 

terkonsumsi oleh pasien masih banyak dijumpai di berbagai rumah sakit di Indonesia. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit di Indonesia 

menunjukan bahwa rata-rata sisa makanan yang tidak terkonsumsi sangat bervariasi 

yaitu antara 17%-67%(Partiwi, 2015). Menurut Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM), sisa makanan yang tidak 

termakan oleh pasien sebanyak-banyaknya sebesar 20%. Ada atau tidaknya sisa 

makanan yang tidak terkonsumsi menjadi indikator keberhasilan pelayanan gizi di 

setiap rumah sakit di Indonesia. Hasil pengukuran sisa makanan digunakan dalam 

menentukan tingkat asupan zat gizi pasien. Ketercukupan asupan zat gizi pasien dapat 

membantu proses penyembuhan pada pasien (Tanuwijaya, 2018). 

Adanya sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri konsumen atau faktor internal, maupun 

faktor diluar konsumen yaitu faktor eksternal. Faktor Internal meliputi rendahnya nafsu 
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makan pada pasien, kebiasaan makan pasien, rasa bosan, dan adanya makanan 

tambahan dari luar, rumah sakit tidak memberikan pilihan makanan kepada pasien. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi cita rasa makanan, penampilan makanan, cara 

penyajian makanan, waktu penyajian, dan sikap petugas (Puruhita, 2014).  

Setiap rumah sakit memiliki strategi tersendiri dalam penyediaan bahan pangan dan 

evaluasinya. Setiap rumah sakit juga memiliki kebijakan dalam mengelola penyediaan 

bahan pangan guna membantu pasien untuk mempercepat proses penyembuhannya, 

sehingga masing-masing rumah sakit memiliki strategi untuk membuat pasien 

mengkonsumsi menu makanan yang di sediakan sesuai dengan besarnya porsi yang 

dimakan dari porsi yang disediakan. Oleh karena itu, setiap rumah sakit memiliki cara 

untuk menghitung menu makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien. Idealnya, menu 

yang tidak terkonsumsi ini di monitor setiap pasien dan setiap jenis penyakit, namun 

teknik ini akan sangat sulit untuk dilakukan sehingga setiap rumah sakit menentukan 

strategi sendiri untuk menghitung dengan teknik sampling. Penelitian ini sangat penting 

untuk dilakukan karena sisa makanan yang tidak terkonsumsi pasien yang masih sering 

dijumpai diberbagai rumah sakit di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 

untuk mempelajari dan menghitung sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien 

rawat inap berdasarkan pengelompokan jenis bahan makanan di masing-masing rumah 

sakit dan untuk menentukan faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu besarnya sisa 

makanan berdasarkan keragaman penyediaan makanan dan tingkat konsumsi pasien 

sehingga dapat memperbaiki pelayanan gizi di rumah sakit. 

1.2. Tinjauan Pustaka 
1.2.1. Profil Kabupaten Kendal 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam cakupan wilayah 

Jawa Tengah, provinsi ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Kabupaten 

Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km2 dengan jumlah penduduk 

Kabupaten Kendal menurut Proyeksi Penduduk tahun 2016 yaitu sebanyak 949.732 

jiwa terdiri dari 481.443 (50,69%) laki-laki dan 468.289 (49,31%) perempuan. 

Kabupaten Kendal yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dilengkapi 
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dengan adanya sejumlah fasilitas layanan dan sarana kesehatan yang tersedia, seperti 

terdapat 4 rumah sakit, 30 puskesmas utama, serta 54 puskesmas pendukung. 

Berdasarkan data yang dikutip dalam laporan badan pusat statistik tahun 2017, 

diketahui jumlah pasien rawat inap per hari senantiasa mengalami peningkatan dari 

tahun 2014 sejumlah 17.915 pasien kemudian meningkat menjadi 20.145 pasien ada 

tahun 2015, dan menjadi 23.104 pasien pada tahun 2016. Keseluruhan lebih dari 23 ribu 

pasien pada tahun 2016 terbagi dalam beberapa kelas, yaitu pada kelas uatama sejumlah 

579 pasien, kelas I sejumlah 3.906, kelas II sejumlah 3.903 pasien, kelas III sejumlah 

12.580 pasien, ICU sejumlah 518 pasien, HCU sejumlah 433 pasien, dan pertisi 

sejumlah 1.095 pasien. Jumlah pasien rawat inap di rumah sakit yang terus meningkat 

dapat berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pelayanan gizi di rumah sakit. 

1.2.2. Pelayanan Gizi Rumah Sakit 

Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam komunitas masyarakat, oleh 

karena itu eksistensinya harus senantiasa menjadi fokus utama bagi peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kendal tahun 2016, Kabupaten Kendal memiliki sarana kesehatan  yaitu 

terdapat 4 Rumah Sakit, 30 puskesmas, dan 54 klinik yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Kendal. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan mempunyai 

kewajiban untuk melayani pasien dengan fasilitas yang lengkap serta pelayanan yang 

cepat dan tepat salah satunya pelayanan gizi di ruang rawat inap. Pelayanan gizi berupa 

penyelenggaraan makanan di rumah sakit merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pelayanan bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan zat gizi pasien guna mempercepat penyembuhan penyakit, mencapai status 

gizi optimal dan dapat memenuhi ukuran kepuasan pasien (Asosiasi Dietisien Indonesia, 

2012). Rumah Sakit juga sebagai agen yang memberi contoh dalam penyelenggaraan 

makanan yang sehat dan bergizi bagi masyarakat sehingga dapat menjadi acuan bagi 

masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dengan tidak 

mengabaikan jenis-jenis penyakitnya. Setiap Rumah Sakit memiliki standar dalam 

penetapan menu makanan yang meliputi standar porsi makanan baik makanan pokok, 
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lauk nabati, lauk hewani, sayur, dan buah; standar resep lauk nabati maupun hewani, 

dan standar menu diet. 

Pengaturan makanan yang ada di Rumah Sakit terbagi atas pengaturan makanan secara 

umum dan standar makanan secara khusus. Pengaturan makanan secara umum yaitu 

makanan yang disajikan tidak diperlukan diet khusus yaitu seperti makanan biasa dan 

makanan lunak. Pengaturan makanan secara khusus yaitu makanan yang penyajiannya 

dikombinasikan dengan makanan biasa atau makanan lunak namun diperhatikan 

beberapa macam pengaturan diet yang ada di Rumah sakit yaitu seperti diet Diabetes 

Melitus (DM), diet Jantung, diet pasca bedah, diet saluran cerna, diet Rendah Garam 

(RG), diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP). 

Kegiatan penyelenggaraan makanan mengacu pada Peraturan Pemberian Makanan 

Rumah Sakit (PPMRS) yaitu suatu pedoman dalam memberikan pelayanan gizi yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan rumah sakit. Keberhasilan suatu 

penyelenggaraan makanan dapat dinilai dari ada tidaknya sisa makanan, makanan yang 

tersisa masih sering dijumpai di berbagai Rumah Sakit di Indonesia. Rumah Sakit sudah 

menyediakan daftar menu harian dan sudah mempertimbangkan nilai gizi demi 

mencukupi keseimbangan gizi pasien namun masih sering dijumpai makanan yang 

terbuang. Sisa makanan yang banyak terbuang dapat menjadi salah satu pengaruh pada 

status gizi pada pasien yang dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi sehingga dapat 

mempengaruhi length of stay atau masa rawat inap pada pasien (Iswanto, 2016). 

1.2.3. Sisa Makanan 

Sisa makanan (food waste) merupakan bahan pangan yang telah dipersiapkan, disajikan, 

atau dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh pasien namun tidak sampai atau hilang 

selama proses pengolahan serta penyajian (food lost) atau sisa dipiring saat dikonsumsi 

pada saat akhir pelayanan makanan. Bahan pangan yang hilang selama proses 

pengolahan atau penyajian merupakan bahan pangan yang hilang karena tidak dapat 

diolah atau diperoleh atau dikonsumsi karena suatu proses, seperti tercecer sehingga 

tidak sampai pada konsumen. Sedangkan makanan atau bahan pangan sisa yang 
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dianalisa dalam penelitian ini didefinisikan sebagai makanan atau bahan pangan yang 

telah disajikan untuk dikonsumsi kepada pasien namun karena faktor tertentu tidak 

dikonsumsi secara seluruhnya (tersisa pada piring atau alat makan) serta 

diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Sedangkan berdasarkan Asosiasi Dietisen 

Indonesia (2012), sisa bahan pangan didefinisikan sebagai jumlah bahan pangan yang 

telah disajikan oleh pihak rumah sakit atau pihak lainya namun tidak dikonsumsi secara 

sepenuhnya oleh pasien. 

Volume sisa makanan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti waktu 

mengkonsumsi makanan (sarapan atau makan siang atau makan malam). Sejumlah 

penelitiaan mengungkapkan jumlah volume sisa makanan terbanyak terdapat pada saat 

sarapan dibandingkan dengan waktu makan lainya (William dan Walton, 2011).  Secara 

umum perhitungan persentase sisa bahan pangan yang disajikan dapat dilakukan dengan 

menghitung selisih volume atau berat bahan pangan yang disajikan dan yang 

dikonsumsi sehigga diperoleh nilai sisa bahan pangan kemudian dibagi dengan 

makanan yang disajikan dan dikalikan dengan 100%. 

 Sehingga perhitungan sisa makanan secara umum, dapat dinyatakan dalam persamaan 

sebagai berikut: 

!  

Rumus 1. Rumus Perhitungan Sisa Bahan Pangan (National Health Service, 2005) 

1.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Makanan 

Sisa makanan dapat terjadi karena makanan yang disajikan tidak habis dikonsumsi. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya sisa makanan dapat berupa faktor internal atau 

faktor yang berasal dari diri pasien, faktor eksternal atau faktor dari luar pasien serta 

faktor lain yang mendukung (Puruhita, 2014). 

Pesentase sisa mak anan =
Sisa Makanan (g)

Berat makanan awal (g)
 x 100%
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Faktor internal atau faktor dari dalam diri pasien meliputi nafsu makan, kebiasaan 

makanan, rasa bosan, dan adanya makanan tambahan dari luar. Pada umumnya, bagi 

pasien yang berada dalam keadaan sedih, merasa takut karena menderita suatu penyakit, 

ketidakbebasan bergerak karena suatu penyakit tertentu dapat menimbulkan rasa putus 

asa sehingga menyebabkan pasien kehilangan nafsu makan. Sebaliknya, jika pasien 

dalam keadaan sehat dan senang biasanya memiliki nafsu makan yang lebih baik atau 

memiliki nafsu makan yang tinggi (Puruhita, 2014). 

Kebiasaan makan pasien dapat mempengaruhi pasien dapat menghabiskan makanan 

yang disajikan. Bila kebiasaan makan sesuai dengan makanan yang disajikan baik 

dalam susunan menu makanan maupun besar porsi, maka pasien cenderung 

menghabiskan makanan yang disajikan. Apabila tidak sesuai dengan kebiasaan makan 

pasien, maka dibutuhkan waktu untuk penyesuaian dan ada kecenderungan untuk 

mengkonsumsi makanan dari luar rumah sakit. 

Rasa bosan juga dapat menjadi faktor pasien tidak menghabiskan makanan yang 

dikonsumsi, rasa bosan terjadi karena makanan yang disajikan kurang bervariasi, 

sehingga sudah hafal dengan jenis makanan yang disajikan. Rasa bosan juga timbul bila 

suasana lingkungan pada waktu makan tidak berubah. Untuk mengurangi rasa bosan, 

selain meningkatkan variasi menu makanan, juga perlu adanya perubahan suasana 

lingkungan pada waktu makan (Puruhita,2014). 

Faktor eksternal meliputi cita rasa makanan, penampilan, cara penyajian, waktu 

penyajian, dan sikap petugas. Penampilan makanan terdiri dari warna makanan, tekstur 

makanan, dan besarnya porsi. Rasa makanan dipengaruhi oleh suhu dari setiap jenis 

makanan yang disajikan, rasa dari setiap jenis makanan yang disajikan dan keempukan 

serta tingkat kematangan (Tanuwijaya, 2018). 

Faktor lain yang dapat menyebabkan sisa makanan yaitu alat makan, dan sikap petugas 

pengantar makanan. Cara penyajian merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian 

dalam mempertahankan penampilan dari makanan yang disajikan. Penyajian makanan 
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berkaitan dengan peralatan yang digunakan dan sikap petugas yang menyajikan 

makanan termasuk kebersihan peralatan makan maupun kebersihan petugas yang 

menyajikan makanan 

Adanya makanan dari luar rumah sakit yang dimakan oleh pasien disebabkan karena 

budaya membawa oleh-oleh ketika membesuk ke pasien. Tidak adanya manajemen 

yang jelas untuk mengendalikan diet terapi dirumah sakit seperti larangan membawa 

makanan atau minuman tertentu pada pasien yang belum tentu sama dengan nilai gizi 

yang dikandung oleh makanan yang disajikan dari rumah sakit  

1.2.5. Evaluasi Sisa Makanan 
Evaluasi sisa makanan merupakan suatu proses perhitungan kuantitas berdasarkan porsi 

makanan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit atau penyelenggara namun tidak 

dikonsumsi secara seluruhnya. Angka sisa makanan yang diperoleh tinggi 

mengindikasikan proses pelaksanaan penyajian makanan dan pemenuhan gizi pasien 

yang belum optimal serta proses distribusi makanan yang tidak berjalan secara baik 

(Tanuwijaya, 2018). Dalam dunia pangan dan gizi, angka hasil evaluasi sisa makanan 

yang rendah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan rumah sakit dalam upaya 

penyeleggaraan dan pemenuhan gizi pasien  

1.2.6. Standar Kecukupan Pangan dan Gizi 

Secara konvensional standar kecukupan pangan dan gizi atau yang biasa dikenal sebagi 

angka kecukupan gizi (AKG) diartikan secara sederhana sebagai ‘tingkat asupan zat gizi 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi individu agar tetap sehat’. Definisi 

konvensional ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tingkat asupan zat gizi utuk 

mencegah individu sehat terhdapa munculnya penyakit yang idebabkan oleh difisenisi 

zat gizi. Sedangkan berdasarkan ringkasan AKG yang dianjurkan bagi orang Indonesia, 

AKG didefinisikan sebagai angka kecukupan zat gizi setiap hari berdasarkan kriteria 

usia, ukuran tubuh, jenis kelamin, serta adanya aktvitas untuk mencegah terjadinya 

kelebihan ataupun kekurangan asupan zat gizi.  
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Penetapan AKG di rumah sakit didasarkan pada kondisi kesehatan pasien, dan jumlah 

makanan sisa dapat menjadi salah satu indikator penting dalam penilaiaan AKG. Secara 

umum terdapat lima fungsi umum dari AKG, yaitu i) panduan asupan zat gizi individu 

serta populasi, ii) penilaian asupan bahan pangan, iii) pendidikan gizi, iv) membantu 

dalam penyususnan program intervensi bahan pangan v) pelabelan nilai gizi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menghitung sisa makanan pasien yang 

dirawat di unit-unit rawat inap di rumah sakit umum di Kabupaten Kendal, tujuan kedua 

adalah untuk menentukan faktor-faktor determinan penentu besarnya sisa makanan 

berdasarkan keragaman penyediaan makanan dan tingkat konsumsi pasien di rumah 

sakit umum di Kabupaten Kendal.  
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