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4. PEMBAHASAN 

 

Rumah sakit sebagai instansi pelayanan kesehatan dan gigi masyarakat harus 

melaklukan kinerja yang berkualitas. Pelayanan gizi dapat dikatakan berkualitas apabila 

hasil pelayana yang telah dilakukan mendekati hasil yang ditargetkan dalam standar dan 

prosedur yang berlaku. Pada penelitian ini dilakukan salah satu penilaian terkait kualitas 

pelayanan gizi rumah sakit, yaitu berkaitan dengan sisa makanan.Penghitungan sisa 

makanan merupakan salah satu indikator pelayanan gizi yang wajib dilakukan oleh 

pihak rumah sakit. Hal ini tertulis di dalam Departemen Kesehatan (2008), Standar 

Pelayanan Minimal Rumah Sakit meliputi ketepatan waktu pemberian makanan kepada 

pasien (harus tepat 100%),  sisa makanan tidak dihabiskan pasien (<20%), dan tidak ada 

kesalahan pemberian diet (harus benar 100%). Selain Depkes, standar pelayanan Gizi 

disampaikan lebih rinci dalam PGRS (2013) dan menyebutkan bahwa sisa makanan 

pasien yang terbuang maksimal hanya 20% sehingga minimal pasien memiliki asupan 

sebanyak 80% dalam setiap kali makan. 

  
Fokus penelitian kali ini adalah penghitungan sisa makanan  yang berbasis protein dan 

peneliti akan mengoreksi ketepatan pasien dalam mengonsumsi protein. Pasien 

merupakan subjek yang diperhatikanpenyediaan pola gizi makannya namun belum tentu 

pola konsumsinya sudah tepat. Standar yang digunakan untuk menentukan ketepatan 

konsumsi protein pada penelitian kali ini yaitu protein hewani minimal terasup 

sebanyak 30% dari total protein yang dikonsumsi. Dalam hal ini penulis berpedoman 

pada teori Hardinsyah, et al. (2013) yang menyarankan bahwa paling tidak seperempat 

(25%) AKP dipenuhi dari protein hewani. Pemenuhin proporsi konsumsi protein nabati 

dan hewani yang demikian bertujuan untuk meningkatkan asupan asam amino esensial 

ke dalam tubuh. Kemenkes RI (2014) dalam Pedoman Gizi Seimbang, menyampaikan 

bahwa protein hewani memiliki kualitas yang lebih baik dibanding protein nabati karena 

komposisi asam amino lebih lengkap, terutama asam amino esensial. 

 
4.1. Konsumsi Protein antarmenu Pasien 

Penyediaan menu makanan di rumah sakit memiliki jadwal tersendiri dan dapat berbeda 

satu dengan yang lainnya. Pada penelitian kali ini, rumah sakit yang dijadikan objek 

penelitian penulis menggunakan siklus menu 10 harian sehingga dalam sebulan menu 
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akan terulang sebanyak 3 kali. Meskipun sama-sama menggunakan siklus menu 10 

harian, penyediaan makanan untuk pasien rawat inap di kedua rumah sakit ini berbeda 

olahan masakannya. 

 

Hasil pola konsumsi protein antarmenu pasien di Rumah Sakit ‘A’ menujukkan bahwa 

dari tingkat penyediaan sudah memenuhi kecukupan penyediaan protein hewani >30%, 

bahkan sebagian sudah berlebih. Pada Tabel 7., dapat ditemukan beberapa menu dengan 

tingkat penyediaan protein hewani yang berada pada kisaran 50-60% baik di makan 

pagi, siang, maupun malam. Tingkat penyediaan yang demikian akan sangat 

berpengaruh pada tingkat konsumsi. Tingkat penyediaan yang tinggi biasanya juga 

diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi.namun secara keseluruhan pada penyediaan 

maupun konsumsi protein hewani di Rumah Sakit ‘A’ sudah memenuhi ketetapan yang 

ada. 

 

Pemenuhan kebutuhan asam amino selain melalui konsumsi protein hewani dapat juga 

dilakukan dengan mengonsumsi sumber protein yang lainnya yang beragam. Sehingga 

dalam penelitian kali ini penelitian juga mencari tahu konsumsi makanan yang 

merupakan sumber protein dengan kelompok-kelompok komponen makanan meliputi 

makanan pokok, sayur, lauk nabati, dan lauk hewani. Berdasarkan Gambar 1, 2, dan 3., 

dapat dilihat bahwa masing-masing komponen makanan masih disisakan oleh pasien, 

terutama untuk komponen makanan pokok, lauk nabati, dan lauk hewani. Pola 

konsumsi makan pasien terhadap 4 komponen makanan tersebut juga memberikan hasil 

daya terima yang berbeda-beda di kesepuluh menu yang disediakan oleh pihak rumah 

sakit. Pada makan pagi, siang, maupun malam, pasien di Rumah Sakit ‘A’ memberikan 

respon yang saling berbeda menu-menu yang disediakan untuk tiap kali makan. Rerata 

konsumsi protein pasien di makan pagi, siang, maupun malam menghasilkan angka 

yang bervariasi. Hal ini dikarenakan tingkat penyediaan yang sudah bervariasi juga 

selama 10 hari meskipun dalam satu komponen yang sama.  

 

Total penyediaan konsumsi protein pasien Rumah Sakit A  dalam sehari berkisar antara 

48-58 gram dengan rerata yang terkonsumsi sebanyak 37-50 gram. Porsi protein yang 

terkonsumsi oleh pasien terbagi dalam konsumsi protein nabati dan hewani yang kurang 
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lebih mencapai jumlah yang tidak berbeda jauh hingga sama. menu ke-10 pada Rumah 

Sakit A memiliki penyediaan protein nabati dan hewani yang hampir sama jumlahnya 

sehingga akan berdampak pada konsumsi protein nabati dan hewani yang kurang 

memnuhi standar kecukupan 30% untuk protein hewani. 

 

Pola konsumsi untuk Rumah Sakit ‘B’ memiliki hasil yang kurang lebih sejenis, yaitu 

pasien di Rumah Sakit ‘B memiliki perbedaan daya terima makanan baik komponen 

makanan pokok, sayuran, lauk nabati, lauk hewani yang berbeda dalam 10 menu yang 

disediakan. Penyediaan protein hewani yang telah dilakukan pihak Rumah Sakit ‘B’ 

sudah memenuhi ketetapan yang ada, namun terdapat hal yang perlu dikoreksi yaitu 

pemerataan penyediaan gizi protein hewani masih belum seimbang. Pada Tabel 14., 

dapat dilihat bahwa penyediaan protein hewani pada menu ke-4 masih sangat minimal 

dengan 30%, sedangkan di menu ke-3, -9, dan -10 penyediaannya sangat tinggi 

(mecapai 50-60%) dibandingakan di menu lain hanya sekitar 40%. 

 

Rumah Sakit ‘B’ menyediakan sebanyak 50-70 gram protein total per hari untuk satu 

pasien dan rata-rata banyaknya yang terkonsumsi oleh pasien sebesar 42-59 gram 

(Tabel 14). Pola penyediaan protein hewani dan nabati di Rumah Sakit ‘B’ sudah 

mendukung standar pemenuhan 30% protein hewani sehingga dalam kenyataan 

konsumsinya juga lebih seimbang. Jumlah konsumsi protein nabati dan hewani di 

Rumah Sakit ‘B’ berada pada kisaran yang berbeda, kecuali pada menu ke -9 dan -10. 

Namun secara keseluruhan pihak Rumah Sakit ‘B’ sudah memperhatikan pola konsumsi 

protein pasiennya. 

 

Berdasarkan data hasil rerata konsumsi protein pasien di Rumah Sakit ‘A’ maupun ‘B’, 

tidak terjadi pola perbedaan penyediaan maupun konsumsi yang terlalu berbeda jauh. 

Penyediaan protein di masing-masing komponen makanan saling melengkapi di makan 

pagi, siang, dan malam, tetapi pola konsumsi pasien yang teramati yaitu daya terima 

tertinggi pasien terhadap makan siang jauh lebih tinggi daripada makan pagi dan 

malam. Konsumsi protein nabati pasien di Rumah Sakit ‘A’ sebesar 23-26 gram/ hari 

dari total penyediaan 24-33 gram/ hari dan protein hewani sebesar 18-22 gram/ hari dari 

total penyediaan 23-26 gram/ hari. Pasien di Rumah Sakit ‘B’ memiliki tingkat 
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konsumsi protein nabati dan hewani berturut-turut sebesar 24-38 gram/ hari dan 15-27 

gram/ hari dengan tingkat penyediaanya 28-46 gram/ hari untuk protein nabati dan 18-

33 gram/ hari untuk protein hewani. Sisa makanan yang masih cukup berarti dalam 

konsumsi protein ini dapat dilihat dengan jelas pada menu untuk hari ke-2 paling kurang 

dapat diterima baik untuk protein nabati maupun hewani dan pada menu ke-5, -3, dan -7 

pada protein nabati di RS ’A’ serta menu hari ke-2,-7, -8 protein nabati dan menu ke-5 

protein hewani. 

 

4.2. Konsumsi Protein antarkelas Pasien 

Kelas inap merupakan salah satu fasilitas yang diperoleh jika pasien melakukan 

pelayanan rawat inap. Pemilihan kelas inap pasien merupakan hak pasien selama 

menjalani pelayanan rawat inap di rumah sakit yang bersangkutan. Pembagian kelas 

inap pasien secara garis besar adalah kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III. Pada 

penelitian kali ini, masing-masing rumah sakit memiliki pembagian jenis kelas inap 

yang sama dan tidak membedakan fasilitas menu makan di masing-masing kelas inap. 

Hal ini dapat dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 18 yang masing-masing menyajikan 

data terkait penyediaan protein untuk makan pagi, siang, dan malam di setiap kelas 

inapnya 

 

Tingkat penyediaan yang sama tidak selalu menghasilkan tingkat konsumsi yang sama. 

Hal ini terjadi pada kedua rumah sakit sampel pada penelitian ini. Namun pada Rumah 

Sakit ‘A’ hanya terjadi perbedaan daya terima atau konsumsi pada makanan pokok saat 

makan siang saja. Sedangkan pada Rumah Sakit ‘B’, perbedaan daya terima atau 

konsumsi terjadi pada makan malam sayur, lauk nabati, dan lauk hewani serta makan 

pagi lauk hewani. 

 

Pihak Rumah Sakit ‘A’ menyediakan sebanyak porsi yang sama untuk protein dari 

makanan pokok di makan pagi, siang maupun malam, yaitu 2,400 gram. Sedangkan 

untuk komponen sayur, lauk nabati, dan hewani bervariasi. Pemberian  porsi protein 

untuk lauk hewani lebih banyak dibandingkan dengan komponen lainnya. Namun 

secara garis besar, konsumsi pada makan siang jauh lebih banyak daripada makan pagi 

ataupun malam. Berdasarkan Gambar 7 dan Gambar 8., antar pasien yang berbeda kelas 
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inap tidak ada perbedaan konsumsi yang terlalu tampak baik di makanan pokok, sayur, 

lauk nabati, maupun lauk hewani sehingga proporsi konsumsi protein nabati dan 

hewaninya hampir sama di setiap kelas inap. Komponen makanan pokok, sayur, dan 

lauk hewani dominan banyak dikonsumsi di siang hari sedangkan lauk nabati dominan 

dikonsumsi di pagi hari. 

 

Tingkat penyediaan dan konsumsi pasien di Rumah Sakit ‘A’ terhadap protein hewani 

sudah memenuhi standar pemenuhan 30% untuk protein hewani. Penyediaan protein 

hewani di Rumah Sakit ‘A’ berkisar antara 42-48% (8-9 gram) dengan porsi yang 

terkonsumsi di kisaran 6-7 gram. Konsumsi protein nabati maupun hewani pasien VIP 

sebagian besar jauh lebih tinggi dibanding pasien di kelas lain (Tabel 17).  

 

Penyediaan protein bagi pasien di Rumah Sakit ‘B’ untuk masing-masing komponen 

makan dalam setiap kali makan sudah proporsional atau tidak ada penyajian yang terlalu 

ekstrim. Namun untuk tingkat konsumsi protein hewani secara total ada yang harus 

diperhatikan dan menjadi koreksi, yaitu pada konsumsi di makan malam pasien kelas 

VIP dan kelas I. Protein hewani hanya terpenuhi sebesar 15,6% (kelas VIP) dan 17,4% 

(kelas I). Ketimpangan pemenuhan protein di kelas VIP dan kelas I ini dapat terlihat 

lebih jelas dengan melihat grafik yang tersaji dalam Gambar 10. Pola konsumsi protein 

nabati yang terbentuk antarkelas inap pasien dalam makan pagi, siang, dan malam 

memiliki tren yang sama dimana makan siang lebih unggul kemudian diikuti oleh 

makan malam dan makan pagi. Akibat dari konsumsi protein hewani dari kelas VIP dan 

kelas I tidak maksimal, tren grafik yang terbentuk pada Gambar 10b tidak serupa 

dengan gambar 10a.  

 

4.3. Konsumsi Protein antarsumber Bahan Pangan Protein 

Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah diperoleh pada Tabel 22 dan Tabel 23 

diketahui bahwa terdapat kecenderungan yang membedakan daya terima atau konsumsi 

protein pasien antarkelas inap. Kecenderungan tersebut terlihat lebih jelas pada 

konsumsi protein hewani. Pasien di Rumah Sakit A yang menginap di kelas VIP dan I 

memiliki kecenderungan tingkat konsumsi protein hewani yang tinggi terhadap 

makanan dengan olahan ayam dan ikan. Total protein yang dapat dikonsumsi mencapai 
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8 hingga 9 gram dalam setiap kali makan. Kecenderungan yang lain ditemukan pada 

pasien kelas II yang lebih banyak mengkonsumsi telur dan pasien kelas III lebih 

dominan mengkonsumsi sapi. Konsumsi protein hewani yang lebih cenderung ke olahan 

tahu dan tempe diterima secara merata oleh setiap pasien antarkelas inap. 

 

Kecendrungan konsumsi protein hewani oleh pasien di Rumah Sakit B berbeda pada 

pasien di Rumah Sakit A. Makanan olahan dengan bahan dasar ayam justru lebih tinggi 

diterima oleh pasien di kelas II sedangkan pasien kelas VIP dan I lebih tinggi menerima 

makanan dengan olahan telur. Daya terima menu makanan dengan olahan ikan lebih 

diterima oleh pasien di kelas inap III. Olahan daging sapi diterima  merata oleh pasien 

antarkelas inap. Penerimaan pasien di Rumah Sakit “B” terhadap olahan makanan 

berbasis protein nabati dapat dikatakan sama dengan pasien di Rumah Sakit “A” yaitu 

merata antara konsumsi tahu mapun tempe di setiap kelas inap.  

 

Perbedaan daya terima makanan pasien terutama pada protein hewani dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti latar belakang ekonomi dan sosial pasien, daerah tempat 

tinggal pasien, kebiasaan pasien, selera pasien, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, 

pasien yang bertempat tinggal di area pinggir kota atau dekat laut biasanya masuk ke 

rumah sakit rawat inap lebih memilih fasilitas pelayanan di kelas III sesuai dengan 

tingkat perekonomian dan sosial. Pasien dengan latar belakang kehidupan sehari-hari 

yang bertempat tinggal di pinggiran terbiasa dengan konsumsi ikan yang tinggi 

sehingga ketika berada di rumah sakit, konsumsi protein hewaninya terhadap ikan juga 

tinggi. 

 

Menurut anjuran Kemenkes RI, untuk pemenuhan protein disarankan yaitu sebesar 2 

hingga 4 porsi untuk masing-masing protein nabati maupun hewani. Besar nilai 2-4 

porsi untuk protein nabati setara dengan  100-200 gram tempe  atau 200-400 gram tahu, 

sedangkan untuk protein hewani setara dengan 70-140 gram daging sapi, atau 80-160 

gram daging ayam maupun ikan. Secara keseluruhan, anjuran rata-rata kecukupan 

protein yang wajib dipenuhi untuk standar masyarakat Indonesia yaitu 57 gram 

konsumsi per hari. Berdasarkan ketentuan porsi protein nabati dan hewani yang sama 

besarnya (2-4 porsi) belum tentu menunjukkan nilai berat bahan yang sama dikarenakan 
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kandungan protein setiap bahan makanan yang berbeda. Pada kenyataannya, upaya 

pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan protein dari sumber hewani perlu 

dilaksanan namun juga tetap perlu diperhatikan karena konsumsi protein hewani yang 

terlalu berlebih dapat menimbulkan dampak negatif.  

 

Pada jurnal penelitian Schonfeldt & Nicollette (2012) disampaikan bahwa kandungan 

lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi pada pangan hewani dapat memicu penyakit, 

umumnya jantung ataupun sel kanker. Sehingga upaya ini perlu dilakukan dengan 

bijaksana, mengingat kesalahan pola makan dimana orang menjadi permasalahan gizi 

utama di masa sekarang yaitu tidak memperhatikan keberagaman konsumsi makanan 

mereka sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh akan energi dan 

proporsi makan. Konsumsi makanan yang beragam diperlukan karena tidak ada bahan 

pangan yang mengandung zat gizi lengkap yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, 

perkembangan dan pertahanan daya tahan tubuh. Sehingga salah satu upaya yang 

diperlukan untuk mempercepat kesembuhan orang ketika sakit adalah banyak 

mengkonsumsi makanan berprotein tinggi. 

 

4.4.Analisis Perbedaan Daya Terima Protein Nabati dan Hewani Pasien 

Berdasarkan penilaian konsumsi protein nabati dan hewani yang dilakukan di 

antarmenu, antarkelas inap, dan jenis penyediaan bahan pangan sumber protein, dapat 

diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pola konsumsi pasien terhadap makanan 

berbeda-beda. Penyajian 10 menu dalam siklus penyediaan makanan pasien rawat inap 

memberikan pengaruh yang lebih berdampak daripada pelayanan kelas inap pasien 

selama di rumah sakit. Berdasarkan beberapa teori, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi daya terima atau konsumsi makan pasien selama menjalani pelayanan 

rawat inap di rumah sakit. Berikut adalah faktor-faktor tersebut: 

 

 Kebiasaan makan pasien 

Pengaruh kebiasaan makan pasien pada sisa makanan dapat terjadi ketika pola makan 

pasien saat di rumah sakit sangat berbeda dengan kesehariannya di rumah dalam kondisi 

sehat. Kebiasaan yang berbeda dapat dilihat dari waktu makan, porsi makan, menu dan 

kebergaman makanan, kebersihan makanan, dan frekuensi makan. Dalam penelitian 
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Andani (2013), disebutkan bahwa penlitiannya membuktikan bahwa kebiasaan makan 

mempengaruhi terjadinya sisa makanan. Pasien yang merasa cocok dengan menu 

maupun porsi yang disajikan dengan rumah sakit mengindikasikan bahwa kebiasaan 

makan pasien kurang lebih juga sama seperti apa yang disajikan rumah sakit. Namun 

jika pasien memiliki kebiasaan yang tidak sama seperti yang berlaku di rumah sakit, 

akan perlu ada waktu penyesuai terlebih dahulu sehingga pasien lebih cenderung 

menyisakan makanannya. Kebiasaan makan yang rutin berulang dilakukan akan 

membentuk suatu budaya yang melekat pada kepribadian atau masyarakat. Faktor ini 

juga yang dapat menjadi faktor utama penyebab sedikitnya konsumsi protein hewani di 

kelas VIP dan kelas I Rumah Sakit ‘B’. Pasien penghuni kelas VIP ataupun kelas I 

biasanya adalah pasien dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berada. Kualitas 

rasa dan olahan bahan makanan hewani yang biasa dikonsumsi oleh pasien VIP dan 

kelas I mungkin berbeda dengan yang disediakan rumah sakit. Penyediaan makan di 

rumah sakit adalah makanan olahan yang sederhana namun menyehatkan.  

 

Kebiasaan dalam aktivitas yang lain serta latar belakang keluarga juga dapat 

mempengaruhi kebiasaan makan atau konsumsi seseorang. Hal ini telah dibuktikan 

dalam penelitian Liu et al. (2011), diperoleh hubungan bahwa tingkat pendidikan orang 

tua atau keluarga yang kurang serta kebiasaan hidup yang kurang baik seperti merokok 

dapat mempengaruhi tingkat penyediaan dan konsumsi protein khususnya bagi anak-

anak. 

 

 Rasa dan kualitas makanan rumah sakit 

Makanan rumah sakit cenderung memiliki rasa yang berbeda dengan makanan hasil 

masakan sendiri ataupun di luar. Hal ini memang benar adanya karena rumah sakit 

sebagai instasi pelayanan gizi masyarakat peduli akan kesehatan pasiennya dengan 

memperhatikan asupan. Makanan di rumah sakit diracik sedemikian rupa dengan 

meminimalkan penggunaan pengpenyedap makanan ataupun garam. Hal ini terbukti 

dalam hasil penelitian Andani (2013) dimana beberapa respondennya mengatakan rasa 

makan hasil saji rumah sakit memiliki rasa yang kurang enak dan tidak atau kurang 

sesuai dengan selera pasien. Faktor ini mengakibatkan pasien menyisakan atau bahkan 

tidak memakan makanan dari rumah sakit, dan memilih makanan dari luar. Kualitas 
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makanan akan berkaitan dengan faktor yang berikut ini, namun kualitas juga berkaitan 

dengan keberagaman bahan makanan yang diolah menjadi makanan dan modifikasi 

menu. Bahan makanan ataupun menu yang terlalu sering digunakan secara berulang 

akan berdampak memberikan rasa bosan kepada pasien sehingga pasien akan merasa 

bosan untuk makan. 

 

 Karakteristik makanan yang disajikan (bentuk, warna, tekstur, aroma) 

Karakteristik makanan sangat mempengaruhi keinginan makan seseorang, terlebih bagi 

orang sakit. Karakteristik yang dimaksudkan adalah sifat fisik ataupun kenampakan dari 

makanan itu sendiri, seperti warna, bentuk, tekstur, aroma. Dalam kondisi normal 

(sehat), seseorang akan lebih bersemangat untuk makan jika makanan yang tersaji 

dihadapannya adalah makanan yang memiliki karakteristik baik. Menurut Velita (2016), 

kombinasi warna pada makanan diperlukan untuk meningkatkan penerimaan suatu 

makanan dan pemicu/ perangsang selara makan (peran psikologis). 

 

Bentuk makanan juga mempengaruhi selera makan seseorang. Hal ini telah dikutip 

dalam penelitian Velita (2016) bahwa Muhlisina pada tahun 2012 membuktikan bahwa 

makanan yang diinovasi dengan bentuk-bentuk khusus dapat menekan besarnya sisa 

makan pasien di RSUD Bantul. Selain itu Sukarti pada penelitiannua di tahun 2010 juga 

melakukan penelitian di RSUD Salatiga untuk membuktikan ukuran atau porsi dan 

pentung potongan maknaan menjadi salah satu penyebab terjadinya sisa makanan. Hasil 

dari dua penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pihak Rumah Sakit ‘A’ maupun 

‘B’ dalam menekan jumlah sisa makanan di rumah sakit. Tenaga pengolah makanan 

yang terampil dapat mengembangkan keterampilan membentuk atau memotong sayur 

dan lauk menjadi makanan yang lebih menarik. 

 

Karakterisik makanan lainnya yang berpengaruh besar dalam selera makan yaitu aroma. 

Aroma yang semakin baik akan dapat menurunkan terjadinya sisa makanan di kalangan 

pasien oleh karena aroma dapat meningkatkan selera makan pasien (Anwar, 2012). 

Berdasarkan teori Moehyi (1992), aroma yang tersebar dari suatu makanan akan 

memberikan daya tarik yang sangat kuat karena langsung merangsang ke indera 
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penciuman manusia. Aroma tersebut dapat berbeda-beda tergantung dari jenis bahan 

makan, tingkat kematangan dan kesegaran bahan, maupun cara pengolahannya. 

 

Tekstur pada makanan merupakan sifat fisik yang mendeskripsikan tingkat kekerasan, 

kepadatan, ataupun kekentalan. Pengaruh tekstur terhadap selera makan pasien telah 

diteliti oleh Velita (2016), dimana hasil yang diperoleh yaitu cita rasa makanan dengan 

tekstur makanan yang dapat diterima akan memperbesar peluang makanan untuk 

dikonsumsi 0,604 kali sehingga sisa makanan yang dihasilkan bisa mencapai kurang 

dari 20%. Selain tekstur, keempukan makanan terutama pada lauk nabati dan hewani 

menjadi faktor utama terjadinya sisa makanan di rumah sakit. 

 

Dalam PGS 2014 disampaikan salah satu pesan dari untuk pencapaian gizi seimbang 

yang dapat dilakukan masyarakat, yaitu membiasakan makan atau konsumsi lauk pauk 

yang tinggi protein. Komponen lauk pauk dalam makanan terbagi menjadi dua 

kelompok, nabati dan hewani sehingga dikenal istilah protein nabati dan protein hewani. 

Protein hewani dikenal dengan bahan pangan yang kandungan asam aminonya lengkap 

dan mutu nutrien protein, vitamin, dan mineral baik namun kolesterol dan lemaknya 

tinggi. Kandungan lemak pada bahan pangan lauk nabati yang rendah menjadi 

keunggulan dari protein nabati. Keunggulan lain yang dimiliki dari pangan nabati yaitu 

mengandung isoflavon, antioksidan, dan anti kolesterol. Protein nabati memiliki 

kualitas protein dan mineral yang lebih rendah dibandingkan protein hewani. Keadaan 

yang demikian mengharuskan manusia untuk mengkonsumsi komponen protein nabati 

dan hewani secara bersama dan seimbang supaya pencapaian gizi seimbang yang telah 

direncanakan oleh pemerintah dapat terpenuhi.  

 

Secara keseluruhan, rumah sakit ‘A’ mapun ‘B’ yang merupakan unit pelayanan 

masyarakat di bidang kesehatan sudah membantu program pemerintah RI dalam 

mencapai standar pemenuhan 30% protein nabati dan pemenuhan AKP masyarakat. Hal 

ini telah dibuktikan dengan adanya hasil analisis dari penelitian ini yang menunjukkan 

bahwa baik rumah sakit ‘A’ maupun ‘B’ telah menyediakan asupan protein hewani 

lebih dari 30% namun perlu dilakukan pemerataan jadwal penyediaan bahan makanan 

supaya pasien tidak cepat bosan merasakan makanan rumah sakit. 


