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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komponen pangan manusia ditinjau dari keperluan tubuh akan nutrisi terbagi menjadi 

makronutrien dan mikronutrien. Nutrien makro terdiri dari karbohidrat, protein dan 

lemak. Proporsi nutrien makro yang baik sesuai dengan AKG yaitu sebesar 50-70% 

karbohidrat, 10-20% protein, dan 20-30% lemak (Safitri, dkk, 2016). Protein sebagai 

penyumbang kedua makronutrien setelah karbohidrat merupakan salah satu nutrien 

makro yang wajib dipenuhi manusia sebagai kebutuhan hidupnya. Selain sebagi sumber 

enegi, protein dalam tubuh manusia sangat berperan dalam pertumbuhan terlebih untuk 

regenerasi sel dan jaringan. Klasifikasi protein dapat dibedakan menjadi banyak 

pengelompokan, seperti berdasarkan fungsi biologis, struktur dan komponen penyusun 

molekul, asam amino penyusun, sumber, dan lain-lain. Menurut Safro, et al. (1990), 

protein berdasarkan sumbernya protein terbagi menjadi protein nabati dan protein 

hewani. Protein nabati dapat bersumber dari jagung, kacang panjang, gandum, kedelai, 

dan sayuran, sedangkan sumber protein hewani dapat diperoleh dari daging, ikan, ayam, 

telur, dan susu. 

 

Rumah sakit rawat inap akan menyediakan pelayanan menu makan dengan 

kebijakannya masing-masing. Siklus menu makan pada rumah sakit harus 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan energi. Kenyataan yang sering ditemukan yaitu 

orang sakit tidak memiliki nafsu makan yang baik sehingga masih terdapat sisa makan 

dari apa yang telah disediakan rumah sakit. Adanya porsi bagian makanan yang tersisa 

akan menurunkan banyaknya energi yang terserap tubuh sehingga angka kecukupan gizi 

(% AKG) tidak tercapai. Seorang pasien justru memerlukan asupan yang mencukupi 

kebutuhannya supaya tubuh mereka dapat kembali pulih dan sehat. Proses pemulihan 

kesehatan dapat dikaitkan dengan proses regenerasi ataupun perbaikan sel dan jaringan 

dalam tubuh. Protein memiliki peran utama dalam pembaharuan sel dan jaringan dalam 

tubuh manusia baik ketika manusia mengalami luka ataupun sakit. Keterkaitan ini 

menjadi alasan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu tentang konsumsi protein pada 

pasien rawat inap. Rerata konsumsi protein dikatakan baik jika mencapai 57 gram per 
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hari, khususnya bagi bangsa Indonesia telah diatur dalam standar yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes RI) No 75 Pasal 4 Tahun 2013. 

 

Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan nutrien dapat menyebabkan 

gangguan, misalnya pengeluaran energi dan protein yang lebih banyak dibandingkan 

pemasukan dapat menyebabkan kekurangan energi protein, dan jika berlangsung lama 

akan timbul masalah yang dikenal dengan KEP berat atau gizi buruk. Menurut standar 

WHO yang disebutkan dalam jurnal penelitian Schonfeldt dan Nicolette (2012), 

konsumsi protein yang disarankan yaitu minimal 0,66 g/kg berat badan dalam sehari. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, kualitas konsumsi 

protein masyarakat Indonesia masih dalam kategori rendah. Konsumsi protein yang 

rendah ini disebabkan karena sebagian besar asupan masih berasal dari protein nabati, 

yaitu golongan serealia dan kacang-kacangan. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kabupaten Kendal 

Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam buku profil kesehatan Kabupten Kendal 

hingga tahun 2016 masih merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 

yang terletak di jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Letak Kabupaten 

Kendal yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang sebagai Ibukota Propinsi 

Jawa Tengah sedikit banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan wilayah 

Kabupaten Kendal. Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109º40’-

110º 18’ Bujur Timur dan 6º 32’-7º 24’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 

keseluruhan sekitar 1.002,23 km
2
 atau 100.223 hektar, dengan ketinggian diatas 

permukaan laut berkisar antara 4 – 641 meter. 

 

Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal di akhir tahun 2016 berdasarkan data dari Dinas  

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal dalam profil kesehatan Kabupaten 

Kendal tercatat sebanyak 952.966 jiwa yang terdiri dari485.754 jiwa penduduk laki-laki 

dan 476.235 jiwa penduduk perempuan. Selain itu sarana pelayanan kesehatan dasar 

terdiri dari 4 unit rumah sakit dan sekitar 300 unit puskesmas yang 220 unit diantaranya 

merupakan puskesmas rawat inap. 
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1.2.2. Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah bagian yang amat penting dari suatu sistem kesehatan. Dalam 

jejaring kerja pelayanan kesehatan, rumah sakit menjadi simpul utama yang berfungsi 

sebagai pusat rujukan. Rumah sakit adalah organisasi yang bersifat padat karya, padat 

modal, padat teknologi, dan padat keterampilan (Soedarmono, S. 2000).  

  

Menurut 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. Dalam Undang-Undang RI No. 44 

(2009), bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

 

Menurut Nursalam (2007), pelayanan rawat inap merupakan salah satu unit pelayanan 

di rumah sakit yang memberikan pelayanan secara komprehensif 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. Kategori pasien 

yang masuk rawat inap adalah pasien yang perlu perawatan intensif atau observasi ketat 

karena penyakitnya. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi 

observasi, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang 

rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas 

dan rumah bersalin yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap dan 

mengalami tingkat transformasi, yaitu pasien sejak masuk ruang perawatan hingga 

pasien dinyatakan boleh pulang (Muninjaya, 2004). 

 

Terdapat beberapa rumah sakit yang terdapat di Kabupaten Kendal, 4 diantaranya 

merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan rawat inap dan banyak dipercaya 

sebagai jasa kesehatan masyarakat. Rumah sakit daerah yang dimiliki Kabupaten 
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Kendal bernama RSUD Soewondo tergolong sebagai rumah sakit kelas B. Rumah sakit 

yang lain yaitu RSI Muhammadiyah Kendal, RSU Baitul Hikmah, dan RSI Dairul 

Istiqomah. Keempat rumah sakit ini menyediakan fasilitas rawat inap semua dan 

sebagai unit pelayanan kesehatan, mereka juga menyediakan pelayanan makan bagi 

pasien rawat inapnya. Rumah sakit menyediakan olahan makanan yang menyehatkan 

bagi pasien dan penyediaan makanan sudah terjadwal masing-masing. Penjadwalan 

makan di rumah sakit biasanya menggunakan siklus menu 10 harian dengan penyediaan 

meliputi komponen makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur dan buah yang 

bervariasi. 

 

Rumah sakit ebagai instansi publik yang bergerak di bidang kesehatan memiliki 

prosedur pelayanan yang baku yang disebut dengan PGRS. Prosedur tersebut dapat 

meliputi pelayanan gizi, pengadaan makanan (dimulai dari proses penerimaan - 

persiapan – pengolahan – penyimpanan bahan makanan), pengumpulan permintaan 

makanan pasien, distribusi makanan, pencucian peralatan, hingga penyuluhan dan 

konsultasi gizi. Beberapa contoh kegiatan pelayanan di rumah sakit yang sangat 

memperhatikan prosedur yaitu ketepatan pemorsian, distribusi, dan penarikan makanan. 

Pencapaian target waktu kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh jadwal kedatangan 

belanja, peracikan bahan makanan, dan proses memasak. Prosedur lain yang juga 

penting diperhatikan yaitu standar sisa makanan pasien yang terbuang. 

 

1.2.3. Protein 

Berdasarkan asal katanya dalam bahasa Yunani, protein disebut “protos” yang berarti 

paling utama. Protein adalah zat yang paling penting dalamsetiap organisme. Secara 

ilmiah, protein merupakan senyawa polimer organik kompleks dengan berat molekul 

tinggi, terususun atas gabungan beberapa monomer asam amino yang dihubungkan oleh 

ikatan peptida (Bintang, 2010). Sebagai bagian dari kelompok makronutrien, kandungan 

energi dalam satu gram protein setara dengan kerbohidrat yaitu 4 kilokalori/gram 

(Almatsier, 2001). Unsur puyuhsun protein terdiri dari karbon (C), hidrogen (H), 

oksigen (O), dan nitrogen (N). 
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Di dalam tubuh, protein akan berfungsi sebagai puyuhsun bentuk tubuh (pembentuk 

jaringan tubuh) sehingga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 

Keperluan tubuh akan protein dikisarkan dari 46-56 gram (untuk wanita- pria) dan 71 

gram (untuk wanita hamil dan menyusui) dari total kebutuhan energi per hari (USDA). 

Peran fungsiologis protein di dalam tubuh antara lain memperbaiki sel otot, membantu 

pembelahan otot sehingga semakin besar dan bebas lemak, serta meningkatkan imunitas 

tubuh. Berdasarkan standar WHO, Lin et al. (2011) menyampaikan dalam jurnalnya 

bahwa kontribusi protein sebagai nutrien makro sebaiknya mencapai 10-15% dari total 

kebutuhan energi. 

Berdasarkan sumber diperolehnya, protein dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu protein 

nabati dan protein hewani. Menurut Hardinsyah, et al. (2013), pemenuhan kebutuhan 

gizi mikro yang berkualitas berkaitan erat dengan konsumsi protein, terutama protein 

hewani. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan gizi mikro terutama mineral zat besi, zink, 

selenium, kalsium, dan vitamin B12, serta masalah stunting sejak usia dini yang 

merupakan masalah gizi dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sehingga melalui 

penyataan ini, asupan protein terutama dari pangan hewani perlu ditingkatkan. 

Standar yang dapat digunakan dalam pemenuhan mutu protein dan zat gizi mikro yang 

lebih baik, Hardinsyah, et al. (2013) menyarankan paling tidak seperempat (25%) AKP 

dipenuhi dari protein hewani. Porsi ikan akan lebih banyak dalam pemenuhan 

kebutuhan protein hewani penduduk Indonesia, karena dalam pola pangan penduduk 

saat ini sekitar 60% kuantitas pangan hewani penduduk berasal dari ikan (Hardinsyah et 

al., 2013). Sedangkan sebagai sumber lauk nabati, tahu dan tempe banyak dikonsumsi 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein. Berdasarkan peraturan pemerintah, 

Permenkes (2014) dalam Pedoman Gizi Seimbang, disampaikan juga bahwa protein 

hewani memiliki kualitas yang lebih baik dibanding protein nabati karena komposisi 

asam amino lebih lengkap, terutama asam amino esensial. Oleh karena itu mengonsumsi 

protein juga dilakukan bervariasi. Dianjurkan konsumsi protein hewani sekitar 30% dan 

nabati 70%. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan konsumsi 

protein nabati dan hewani pasien rawat inap ditinjau dari penyediaan menu, kelas inap, 

dan bahan makanan yang tersedia serta menentukan faktor-faktor yang mungkin 

menjadi penyebab kurangnya daya terima pasien terhadap makanan yang disediakan 

ruamh sakit selama masa inap. Besarnya nilai daya terima atau konsumsi protein pasien 

kemudian akan dibandingkan kesesuainnya dengan standar pemenuhan 30% protein 

hewani (PGS, 2014). 


