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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.  Zat Gizi dan Rumah Sakit 

Dalam UU No.18 Tahun 2012 mengenai Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang 

berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 

pangan, bahan baku, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, 

pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan yang di konsumsi 

berbagai macam baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin 

maupun mineral, dikarenakan setiap jenis/kelompok pangan mempunyai 

kelebihan/kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan 

yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai jenis pangan saling menutupi sesuai 

dengan kebutuhan tubuh kita. Zat gizi menurut Adriani dan Wirjatmadi (2012) adalah 

senyawa kimia yang terkandung dalam makanan. Senyawa kimia tersebut pada 

gilirannya diserap dan diperlukan tubuh manusia untuk melakukan fungsinya, seperti 

menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan dan mengatur proses 

kehidupan.  

  

Menurut lembaga Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO) lebih dari 90 

persen masalah kesehatan manusia terkait dengan kualitas makanan yang dikonsumsi 

yang dapat mengakibatkan beberapa jenis penyakit, yaitu salah satunya adalah penyakit 

tidak menular. Kesehatan tubuh manusia sangat memerlukan gizi yang baik. Zat gizi 

yang sesuai dalam konsumsi makanan sehari-hari dapat menyebabkan kondisi tubuh 

yang sehat ideal. Kebutuhan zat gizi dalam sehari tergantung umur, jenis kelamin, jenis 

pekerjaan/aktivitas, lingkungan dan kondisi tetentu. Menurut Anwar dan Hardiansyah 

(2014), tubuh manusia memerlukan enam golongan zat gizi, yaitu karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin, mineral dan air. Keenam golongan zat gizi tersebut dikelompokkan ke 

dalam tiga golongan menurut fungsinya (triguna), yaitu zat gizi sebagi sumber tenaga, 

sumber pembangun dan sumber pengatur. Zat gizi sebagai sumber tenaga dapat 

diperoleh dari karbohidrat, protein dan lemak. Zat gizi sebagai sumber pembangun 

dapat diperoleh dari protein, mineral dan air. Zat gizi sebagai sumber pengatur dapat 

diperoleh dari protein, mineral dan vitamin.                                                                                                
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Disini Rumah sakit sebagaimana yang dikatakan oleh WHO rumah sakit adalah institusi 

yang merupakan bagian integral dari organisasi kesehatan dan organisasi sosial 

berfungsi mengadakan pelayanan kesehatan yang lengkap, baik kuratif maupun 

preventif bagi pasien rawat jalan dan rawat inap melalui kegiatan pelayanan medis serta 

perawatan. Maka dari itu tumah sakit merupakan bagian yang penting dalam suatu 

sistem kesehatan, karena rumah sakit merupaka jaringan pelayanan kesehatan, dan 

rumah sakit sendiri juga menjadi pusat dari rujukan untuk pelayanan kesehatan. 

Menurut Reskiana, dkk (2018), pelayanan dari rumah sakit yaitu rawat inap merupakan 

salah satu pelayanan dari Rumah sakit untuk membantu menyelesaikan masalah yang 

dialami oleh pasien, dimana unit rawat inap merupakan salah satu revenew center 

rumah sakit sehingga tingkat kepuasan pelanggan atau pasien bisa dipakai sebagai salah 

satu indikator mutu pelayanan. Pelayanan rawat inap adalah suatu kelompok pelayanan 

kesehatan yang terdapat di rumah sakit yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi 

pelayanan.. Menurut Amanda. A, dkk (2014) Pemenuhan  gizi yang optimal dapat 

membantu meningkatkan kemampuan tubuh melawan penyakit hal itu juga didukung 

oleh Rosa, et al (2013) bahwa Rumah sakit harus dapat memenuhi gizi sesuai kebutuhan 

pasien untuk proses kesembuhan pasien.  

 

Dalam penelitian rumah sakit yang menjadi sampel adalah 2 Rumah Sakit yang ada di 

kabupaten Kendal, yaitu Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B. Untuk kedua rumah sakit 

ini memiliki jenis kelas yang berbeda, yaitu Rumah Sakit A berada di kelas D dan 

Rumah Sakit B berada di kelas C. Pemilihan kedua Rumah Sakit ini dikarenakan kedua 

Rumah Sakit ini bersedia untuk dilakukannya penelitian di Rumah Sakit A dan Rumah 

Sakit B dengan ketentuan yang berlaku. Untuk jumlah rata-rata pasien di Rumah Sakit 

A di tahun 2018 berjumlah 3316 pasien, sedangkan di bulan Januari 2019 berjumlah 

287 pasien, di bulan Februari 2019 berjumlah 336 pasien, dan di bulan Maret 2019 ada 

440 pasien. Sedangkan di Rumah Sakit B jumlah rata-rata pasien di Rumah Sakit A di 

tahun 2018 berjumlah 44323 pasien, sedangkan di bulan Januari 2019 berjumlah 4247, 

di bulan Februari 2019 berjumlah 4212 pasien, dan di bulan Maret 2019 ada 4394 

pasien. Dan jumlah kamar yang disediakan di Rumah Sakit A ada 42 kamar dengan 

status kelas kamar dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, dan Kelas 

III. Di Rumah Sakit B terdapat 185 kamar dengan pembagian status kelas menjadi 4 



30 
 

 
 

kelas, yaitu kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III. Dari jumlah pasien dan jumlah 

kamar serta kelas kamar yang diberikan telah sesuai dengan kelas dari Rumah Sakit. 

 

4.2. Jenis dan Jumlah Bahan Pangan yang digunakan di Rumah Sakit A dan 

Rumah Sakit B 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pihak Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B 

memberikan menu makanan yang ada di rumah sakit tersebut. Menu makanan yang ada 

di Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B memiliki siklus 11 hari dimana terjadi 

pengulangan menu di siklus hari 1 hingga hari ke 10. Siklus menu makan ini diberikan 

meliputi menu makan pagi, menu makan siang, menu makan malam dan selingan. Dari 

kedua Rumah Sakit menu yang disediakan sama-sama bervariasi. Dari menu-menu 

makanan tersebut, telah diuraikan bahan penyusun menu makanan tersebut dan 

diketahui berat untuk sekali konsumsi dan telah dirata-rata dalam jumlah per hari 

selama 30 hari. 

 

Di Rumah Sakit A untuk jumlah bahan pangan yang termasuk golongan bahan pangan 

zat tenaga (dari sub kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, 

buah/ biji berminyak, dan gula) ada 20 jenis bahan pangan yang digunakan, sedangkan 

untuk zat pembangun (dari sub kelompok pangan Pangan Hewani dan Kacang-

kacangan) ada 12 jenis bahan pangan, untuk zat pengatur (dari sub kelompok pangan 

Sayur dan Buah) ada 30 dan lain-lain ada 8. Sedangkan di Rumah Sakit B untuk jumlah 

bahan pangan yang termasuk golongan bahan pangan zat tenaga (dari sub kelompok 

pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, dan gula) 

ada 17 jenis bahan pangan yang digunakan, sedangkan untuk zat pembangun (dari sub 

kelompok pangan Pangan Hewani dan Kacang-kacangan) ada 16 jenis bahan pangan, 

untuk zat pengatur (dari sub kelompok pangan Sayur dan Buah) ada 19 dan lain-lain ada 

7. Variasi jenis bahan pangan yang ada di rumah sakit A dan B sama-sama beragam. 

Dilihat dari jumlah jenis bahan pangan, jumlah yang ada kurang lebih hampir sama. 

Dengan ini hal ini sudah sesuai dengan UU RI no 18 tahun 2012 dimana pola konsumsi 

yang seimbang yaitu konsumsi yang mampu menyediakan zat sumber tenaga, sumber 

pembangun, dan sumber pengatur dengan jumlah yang sesuai dan terdiri pangan yang 

beragam. Hal tersebut juga dikemukakan oleh   makan seseorang, akan semakin baik 
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kualitas gizinya, karena masing-masing pangan memiliki kandungan gizi yang berbeda 

dan tidak ada jenis pangan yang memiliki seluruh kandungan zat gizi lengkap.  

 

4.3. Pola Pangan Harapan 

Khoirul dan Hardiansyah (2014), mendefinisikan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai 

―komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan 

energi dan zat gizi lainnya‖. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan 

atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi 

kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya 

terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Kemudian Pola Pangan 

Harapan (PPH) menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 adalah susunan jumlah pangan 

yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi 

yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragaman dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan 

cita rasa. Menurut Ica, dkk (2016), PPH merupakan salah satu indikator dari 

pembangunan nasional dibidang gizi dan pangan pada saat ini. PPH digunakan sebagai 

acuan dalam penganekaragaman pangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola 

pangan harapan penggambaran suatu kondisi terpenuhi/ tidak terpenuhinya zat gizi 

dalam suatu lingkup/ wilayah berdasarkan jenis bahan pangan yang dikonsumsi.  Pola 

Pangan Harapan tidak memiliki batas/ ruang untuk perhitungan, dimana tidak ada 

peraturan mengenai perbedaan gender, usia, berat badan, dan lain sebagainya. Selain itu 

untuk skor minimal dan maksimal pada skor pola pangan harapan sendiri belum ada , 

namun skor dari pola pangan harapan dapat diamati berdasarkan setiap kelompok 

pangan, dimana apabila skor kelompok bahan pangan sudah mencapai skor maksimal 

dapat dikatakan bahwa konsumsi bahan pangan tersebut di suatu wilayah sudah baik 

dan tercukupi. 

 

Setelah dilakukan perhitungan secara menyeluruh pada bahan pangan, jumlah energi 

aktual didapat, jumlah energi aktual di Rumah Sakit A sebesar 2745,11 kkal, dan di 

rumah Sakit B jumlah energi aktual sebesar 2344,37 kkal. Untuk jumlah konsumsi 

energi di kedua rumah sakit sudah sesuai dengan standar konsumsi gizi Indonesia 

sebesar 2150 kkal. Kebutuhan energi untuk orang sakit sudah seharusnya melebihi dari 
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standar yang ada, dikarenakan orang sakit membutuhkan energi yang lebih untuk 

pemulihan. Sehingga dapat dikatakan menu yang disajikan di rumah sakit sudah cukup 

baik untuk masa pemulihan orang sakit di rumah sakit yang tidak menjalankan diet 

tertentu. Bagitu juga dengan % AKE dari menu makanan yang disajikan dari Rumah 

Sakit A Aalah sebesar 127,68% dan di rumah sakit B sebesar 109,04%. Dari angka % 

AKE tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan energi dirumah sakit sudah lebih 

dari 100%, dimana dapat dikatakan bahwa kecukupan gizi telah terpenuhi. 

 

Skor Pola Pangan Harapan di rumah sakit A sebesar 96,98, sedangkan di Rumah Sakit 

B sebesar 78,72. Jika dilihat berdasarkan skor pola pangan harapan tahun 2017 di kota 

Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Rumah Sakit A sudah melebihi dari skor 

pola pangan harapan tersebut. Sedangkan di Rumah Sakit B belum mencapai skor pola 

pangan harapan tersebut, namun skor pola pangan harapan dari Rumah Sakit B sudah 

mendekati skor pola pangan harapan kota Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia. 

Apabila dilihat skor dari setiap sub kelompok pangan, dari sub kelompok pangan padi-

padian Rumah Sakit A dan B sudah memenuhi skor maksimal dari sub kelompok 

pangan tersebut, dan sudah sesuai dengan skor sub kelompok pangan padi-padian dari 

provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, sedangkan untuk kota Kendal sendiri masih belum 

memenuhi skor maksimal yaitu 15,80. Dengan skor sub kelompok pangan padi-padian 

telah mencapai skor maksimal hal tersebut dapat dikarenakan padi-padian merupakan 

sub kelompok pangan utama dari Negara Indonesia ini, sehingga sudah sewajarnya 

apabila skor tersebut sudah sesuai dengan skor maksimal. Disini dapat dipertahankan 

dari penggunaan bahan pangan yang termasuk sub kelompok padi-padian. 

 

Dilihat dari skor sub kelompok pangan umbi-umbian  Rumah Sakit A sebesar 0.48, dan 

Rumah Sakit B 1,04, kota Kendal 1,70, provinsi Jawa Tengah 0,88 dan Indonesia 1,50 

belum sesuai skor maksimal yaitu 2,50. Terlebih lagi di rumah sakit A, skor untuk sub 

kelompok pangan umbi-umbian masih rendah, hal ini dikarenakan kurangnya komoditas 

di bidang umbi-umbian dan minat terhadap makanan yang berbau umbi-umbian. 

Kemudian untuk skor sub kelompok pangan dari pangan hewani dan minyak dan lemak 

di Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B sudah mencapai skor maksimal, dan kota Kendal, 

provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia skor belum mencapai maksimal namun sudah 
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hampir mendekati skor maksimal. Disini dapat dipertahankan dari penggunaan bahan 

pangan yang termasuk sub kelompok pangan hewani dan minyak dan lemak. 

 

Skor sub kelompok pangan biji/ buah berminyak di Rumah Sakit B seebesar 0,25 belum 

mencapai skor maksimal yaitu 1. Hal ini dikarenakan jenis bahan pangan yang 

tergolong di sub kelompok pangan ini jarang digunakan. Skor sub kelompok pangan 

biji/buah berminyakk di Rumah Sakit A sudah mencapai skor maksimal yaitu 1, karena 

penggunaan jenis bahan pangan berbasis biji/buah berminyakk di rumah sakit A sering 

dan variasi jenis bahan pangan dalam jumlah banyak. Untuk skor sub kelompok pangan 

biji/buah berminyakk kota Kendal, provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia sudah hampir 

mendekati skor maksimal. Buah/ Biji berminyak ini merupakan salah satu sub 

kelompok pangan yang jarang dikonsumsi dalan jangka waktu sehari-hari dan jumlah 

konsumsi dalam skala kecil/sedikit. Maka dari itu Rumah Sakit B dapat menambahkan 

jumlah bahan pangan dari sub kelompok pangan biji/buah berminyak. Sedangkan untuk 

sub kelompok pangan Kacang-kacangan dan sub kelompok pangan Gula baik Rumah 

Sakit A dan Rumah Sakit B telah mencapai skor maksimal dimana dengan pencapain 

skor maksimal standar gizi dari kelompok pangan ini telah tercukupi.  Namun untuk sub 

kelompok pangan sayur dan buah di Rumah Sakit B masih belum mencapai skor 

maksimal yaitu sebesar 10,93, dimana skor maksimal dari sub kelompok pangan sayur 

dan buah adalah 30 dikarenakan jumlah dan variasi sayur dan buah yang digunakan di 

Rumah Sakit B masih cukup kurang. Hal ini memungkinkan kecukupan gizi (vitamin 

dan mineral) masih cukup kurang di rumah sakit B.  Maka dari itu Rumah Sakit B dapat 

menambahkan jumlah bahan pangan dari sub kelompok pangan sayur dan buah. Untuk 

Rumah Sakit A skor sub kelompok pangan sayur dan buah sudah mencapai skor 

maksimal dan dapat dipertahankan. Skor sub kelompok pangan sayur dan buah kota 

Kendal, provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia masih mendekatti skor maksimal.  

 

Berdasarkan hasil dari skor pola pangan harapan dari Rumah Sakit A dan Rumah Sakit 

B, dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit memiliki potensi yang cukup besar untuk 

mendukung tercapainya skor pola pangan harapan dari tingkat kota, provinsi maupun 

Indonesia. Dapat dikatakan berpotensi dikarenakan di Rumah Sakit sendiri telah ada 

program menu/ siklus menu yang dibuat sedemikian rupa oleh ahli gizi yang berwenang 
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agar makanan yang disediakan memiliki zat gizi yang sesuai yang dapat membantu 

proses pemulihan dari pasien. Semakin baik kecukupan gizi semakin cepat masa 

pemulihan dari pasien.  

 

 


