
 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

 Pangan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap masyarakat 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan. Konsumsi makanan seseorang yang kurang dari kebutuhan gizinya dapat 

mengalami gangguan kesehatan dan berisiko terkena penyakit yang berkaitan dengan 

gizi. Status gizi dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi di 

dalam tubuh (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2015). Bila tubuh memperoleh cukup 

zat-zat gizi, maka akan tercapai status gizi yang optimal. Jika keseimbangan gizi antara 

kebutuhan dan masukan nutrien terganggu, maka dapat menyebabkan masalah gizi buruk 

(malnutrisi), sehingga makanan harus mengandung energi dan zat gizi, seperti protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan 

fungsinya, serta harus aman untuk dikonsumsi (Sati, 2015).  

         Masalah gizi buruk pada anak balita di Indonesia saat ini masih cukup tinggi dan 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan bahwa prevalensi gizi kurang dan buruk pada 

balita menurut provinsi sebesar 17,7% (Riskesdas, 2018). Menurut Dinas Kesehatan Kota 

Semarang (2017), pada tahun 2016 prevalensi gizi buruk pada balita yaitu 0,38%, untuk 

prevalensi gizi kurang pada balita yaitu 3,18%, sedangkan pada tahun 2017 prevalensi 

gizi buruk pada balita yaitu 0,28%, untuk prevalensi gizi kurang pada balita yaitu 2,19%.  

           Permasalahan gizi buruk di Kabupaten Kendal setiap tahunnya mengalami 

perubahan yang beragam. Pada tahun 2017, jumlah balita yang mengalami gizi buruk di 

Kabupaten Kendal sebanyak 21 balita. Menurut UNICEF, faktor yang mengakibatkan 

terjadinya gizi buruk terdapat dua penyebab langsung, yaitu 1) kurangnya asupan gizi dari 

makanan, yang disebabkan karena terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi atau 

makanannya tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan karena alasan sosial dan 

ekonomi yaitu kemiskinan. 2) Akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. 

Hal ini disebabkan oleh rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa 

menyerap zat-zat makanan secara baik (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2017). Dari 

21 kasus balita gizi buruk di Kabupaten Kendal, cakupan terhadap penanganan balita gizi 

buruk mendapat perawatan sebesar 100%, yang menandakan bahwa semua balita gizi 
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buruk yang ditemukan sudah mendapatkan penanganan medis, baik di tingkat puskesmas 

maupun rujukan di tingkat Rumah Sakit (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2017). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal tersebut, dapat diketahui bahwa 

asupan gizi di Rumah Sakit Kabupaten Kendal sudah baik. 

      Pada pasien di Rumah Sakit Rawat Inap, ada pasien yang bisa sembuh ketika di rawat, 

namun ada juga pasien yang tidak sembuh ketika dirawat di Rumah Sakit atau bahkan 

mengalami malnutrisi. Penyebab malnutrisi pada pasien di rumah sakit berpengaruh 

terhadap lamanya proses penyembuhan dan lamanya pasien itu dirawat di rumah sakit. 

Penyebab malnutrisi pada pasien di rumah sakit disebabkan oleh berbagai macam faktor, 

yaitu: perkiraan kebutuhan gizi pasien yang tidak akurat, koordinasi yang kurang antar 

team kesehatan, seperti monitoring dan pencatatan berat badan dan tinggi badan yang 

tidak dilaksanakan, asupan makanan yang kurang, adanya gangguan gastrointestinal pada 

pasien (seperti: mual, tidak nafsu makan, kembung), tingkat beratnya penyakit dan status 

gizi awal masuk rumah sakit (Weta dkk, 2009). 

       Pada pasien dengan status gizi awal baik mempunyai kemungkinan lebih besar 

pulang dalam keadaan sembuh dibanding status gizi awal kurang. Pada pasien dengan 

status gizi awal yang kurang, mengakibatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit 

menurun, sehingga pasien mudah terkena komplikasi dan infeksi yang berakibat 

memperlama proses penyembuhan dan lama rawat inap (Syamsiatun dkk, 2004). Pada 

pasien yang di rawat inap di rumah sakit, tingkat kecukupan zat gizi ditentukan oleh 2 

faktor utama yaitu : asupan zat gizi dan utilisasi biologik zat gizi. Asupan gizi dan utilisasi 

biologis zat gizi pada pasien di rumah sakit mempunyai hubungan yang erat dengan status 

gizi pasien selama perawatan, serta berpengaruh terhadap proses penyembuhan 

(Kusumayanti dkk, 2004). Sehingga dengan adanya pemenuhan makanan atau zat gizi 

yang cukup serta ketepatan intervasi gizi yang diberikan, dapat menurunkan risiko 

komplikasi, sehingga pasien lebih cepat pulih kembali (Syamsiatun dkk, 2004). 

        Rumah Sakit dipercaya sebagai tempat yang tepat untuk memulihkan kembali pola 

makan serta pola hidup yang sehat. Rumah sakit perlu mengatur penyediaan bahan 

pangan dengan baik agar pasien mencapai keseimbangan gizi sesuai dengan Angka 

Kecukupan Gizi.  Menurut AKG (2013), angka kecukupan gizi (AKG) merupakan suatu 

kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut jenis kelamin, golongan 

umur, aktifitas tubuh, ukuran tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. 
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Kegunaan AKG yaitu sebagai acuan dalam menilai kecukupan gizi, menyusun makanan 

sehari-hari, perhitungan dalam perencanaan penyediaan pangan, dan pendidikan gizi. 

Menurut Kemenkes (2014), menu makanan dikatakan seimbang apabila makanan yang 

disediakan beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan zat gizi dan memenuhi 5 

kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan 

sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS). 

 Pengorganisasian pelayanan gizi RS mengacu pada SK Menkes Nomor 983 Tahun 

1998 tentang Organisasi RS dan Peraturan Menkes Nomor 1045/MENKES 

/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi RS di lingkungan Departemen Kesehatan 

(Depkes, 2013). Kegiatan Pelayanan Gizi Rumah Sakit, meliputi: 1. Asuhan Gizi Rawat 

Jalan; 2. Asuhan Gizi Rawat Inap; 3. Penyelenggaraan Makanan; 4. Penelitian dan 

Pengembangan.  

 Penelitian ini mengambil objek pada Rumah Sakit (RS) di Kabupaten Kendal. 

Kabupaten Kendal memiliki empat Rumah Sakit Umum (RSU), namun hanya dua rumah 

sakit yang digunakan dalam penelitian ini. Penyediaan pangan diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara 

berkelanjutan (Kementan, 2016). Pada rumah sakit diperlukan penyediaan makanan 

untuk memenuhi kebutuhan pasien supaya pasien dapat pulih kembali. Dalam penyediaan 

makanan pada kedua Rumah Sakit dalam penelitian ini,  menggunakan sistem pengaturan 

menu yang berbeda setiap harinya, agar pasien tidak merasa bosan dan mendapatkan 

kecukupan gizi yang seimbang untuk proses pemulihan. Untuk memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, 

diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan 

angka kecukupan gizinya. 

           Konsumsi pangan per kapita di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan energinya tahun 

2018 yaitu 2.149,5 kkal/kapita/hari (Kadishanpan, 2018). Menurut WNPG tahun 2018 

konsumsi energi yaitu 2.150 kkal/kapita/hari (Kadishanpan, 2018). Pada konsumsi 

pangan per kapita di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sudah sesuai berdasarkan standar. 

            Berdasarkan paparan data konsumsi pangan  tersebut yang hanya berdasarkan 

energi saja, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penyediaan gizi pada 

menu-menu harian di Rumah Sakit di Kabupaten Kendal, sebagai indikator kesuksesan 

tercapainya standar gizi dan pelayanan RS yang baik. 
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1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Profil Kabupaten Kendal 

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

terletak di jalur utama Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura), tepatnya pada posisi: 109º40’-

110º 18’ Bujur Timur dan 6º 32’-7º 24’ Lintang Selatan. Kabupaten Kendal memiliki luas 

wilayah keseluruhan sekitar 1.002,23 km2 atau  100.223 hektar, dengan ketinggian diatas 

permukaan laut berkisar antara  4 – 641 meter (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 

2017) 

 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kendal, jumlah penduduk di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 sebanyak 

961.989 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 485.754 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 476.235 jiwa, dengan jumlah penduduk per desa 3.364 jiwa pada 

286 desa (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2017).  

 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal  (2018), angka partisipasi murni 

formal dan nonformal menurut karakteristik jenjang pendidikan di Kabupaten Kendal 

yaitu SD (93,87%), SMP (71,69%), SMA (61,83%). Angka partisipasi kasar formal dan 

nonformal menurut karakteristik jenjang pendidikan di Kabupaten Kendal yaitu SD 

(108,71%), SMP (90,30%), SMA (106,43%). 

 

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum ditunjukkan dengan meningkatnya 

tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan 

per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya 

penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang 

semakin menurun. Hal ini ditunjukkan melalui PDRB (Produk Domestik Regional) per 

kapita atas dasar harga berlaku yang mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) 

penduduk serta PDRB per kapita atas dasar harga konstan yaitu pertumbuhan nyata 

pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan. Menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal (2016), Pada penduduk Kabupaten Kendal, total PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto) per kapita penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2011-2015 

naik dari Rp.23,42 juta menjadi Rp. 32,44 juta berdasarkan pada harga yang berlaku. 

4 



 

 

 

 

Sedangkan berdasarkan harga konstan naik dari 22,21 juta rupiah menjadi 25,98 juta 

rupiah. 

 

1.2.2. Tingkat Konsumsi Pangan di Kabupaten Kendal 

Tingkat Konsumsi Pangan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi keragaman pangan adalah pendapatan, 

pengetahuan gizi, budaya dan religi, serta preferensi. Faktor eksternal diantaranya adalah 

produksi, ketersediaan, distribusi bahan makanan, agroekologi, produksi, ketersediaan 

dan distribusi, anekaragam pangan, serta promosi/iklan (Suryana, 2008). 

 

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah (2016), Pada tahun 2014 konsumsi energi 

penduduk sebesar 2.004,5 kkal/kap/hari. Sedangkan konsumsi protein tahun 2014 sebesar 

52,7 gr/kap/hari naik dari tahun 2012 sebesar 51,22 gr/kap/hari dan tahun 2013 sebesar 

51,74 gr/kap/hari dengan kelompok pangan yang perlu ditingkatkan adalah umbi- 

umbian, buah, sayur serta pangan hewani seperti daging, telur dan ikan. 

 

Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Kendal, rata-rata konsumsi kalori per kapita 

sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (Kkal) 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kelompok komoditas makanan dan kelompok 

pengeluaran dengan persentase 40% teratas, kelompok komoditas makanan dan 

kelompok pengeluaran dengan persentase 40% menengah, dan kelompok komoditas 

makanan dan kelompok pengeluaran dengan persentase 20% teratas. Pada kelompok 

komoditas makanan dan pengeluaran dengan persentase 40% terbawah, rata-rata 

konsumsi kalori Kendal per kapita sehari berjumlah 1757,31 kkal. Pada kelompok 

komoditas makanan dan pengeluaran dengan persentase 40% menengah, jumlah rata-rata 

konsumsi kalori Kendal per kapita sehari yaitu 2144,78 kkal. Pada kelompok komoditas 

makanan dan pengeluaran dengan persentase 20% teratas, jumlah rata-rata konsumsi 

kalori Kendal per kapita sehari yaitu 2429,20 kkal (Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Kendal, 2018).   

 

Tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Kendal, rata-rata konsumsi protein per kapita 

sehari dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok komoditas makanan dan kelompok 
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pengeluaran dengan persentase 40% teratas, kelompok komoditas makanan dan 

kelompok pengeluaran dengan persentase 40% menengah, dan kelompok komoditas 

makanan dan kelompok pengeluaran dengan persentase 20% teratas. Pada kelompok 

komoditas makanan dan pengeluaran dengan persentase 40% terbawah, jumlah rata-rata 

konsumsi protein Kendal per kapita sehari yaitu 49,19 gram. Pada kelompok komoditas 

makanan dan pengeluaran 40% menengah, jumlah rata-rata konsumsi protein Kendal per 

kapita sehari yaitu 63,08 gram. Pada kelompok komoditas makanan dan pengeluaran 

dengan persentase 20% teratas, jumlah rata-rata konsumsi protein Kendal per kapita 

sehari yaitu 79,34 gram (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2018).   

 

1.2.3. Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kendal  

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (2017), pelayanan kesehatan di Kabupaten 

Kendal terdapat empat rumah sakit, namun hanya tiga rumah sakit yang dibawah naungan 

manajemen, terdapat 30 pelayanan kesehatan berupa puskesmas, dan 54 pelayananan 

kesehatan berupa klinik. Indikator kinerja pelayanan rujukan Rumah Sakit di Kabupaten 

Kendal, terdiri dari BOR (Bed Occupancy Rate), LOS (Length of Stay), TOI (Tur Of 

Interval), GDR (Gross Death Rate) dan NDR (Neath Death Rate), yang dimana BOR 

(Bed Occupancy Rate) menggambarkan mengenai tingkat pemanfaatan tempat tidur di 

Rumah Sakit, LOS (Length Of Stay) adalah rata-rata dalam satu tempat tidur dihuni oleh 

satu penderita rawat inap, TOI (Tur Of Interval) adalah rata-rata tempat tidur yang tidak 

ditempati, GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian untuk tiap-tiap 1000 

penderita keluar, NDR (Neath Death Rate) adalah untuk mutu pelayanan/perawatan 

Rumah Sakit, semakin rendah angka NDR menunjukkan bahwa mutu 

pelayanan/perawatan Rumah Sakit semakin baik (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 

2017).  

 

Pelayanan rujukan RS di Kabupaten Kendal memiliki pengukuran yang terdiri dari BOR 

(Bed Occupancy Rate), LOS (Length of Stay), TOI (Tur Of Interval), GDR (Gross Death 

Rate) dan NDR (Neath Death Rate). Jumlah penduduk yang rawat inap di Kabupaten 

Kendal tahun 2016 adalah BOR 71,9%, LOS 2,68 hari, TOI 1,3 hari, GDR 30,7/1000 

penderita keluar serta NDR 14,2/1000 penderita keluar (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kendal, 2017). Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (2017), standar ideal BOR 
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antara 70% sampai dengan 80%, standar ideal LOS 6-9 hari, standar ideal TOI 1-3 hari, 

standar ideal GDR adalah 45/1000 pederita keluar, standar ideal NDR yaitu 25 per 1000 

penderita keluar. 

 

1.2.4. Penyediaan Makanan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit 

Menurut Depkes (2013), penyelenggaraan makanan pada rumah sakit umum meliputi 

perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kapada pasien, dalam rangka 

pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat, dan 

termasuk sampai kegiatan pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Menurut Depkes (2013), 

kegiatan dalam penyelenggaraan atau penyediaan makanan untuk pasien Rawat Inap 

penetapan peraturan pemberian makanan Rumah Sakit terdapat penetapan peraturan 

pemberian makanan Rumah Sakit yaitu ketentuan macam konsumen atau pasien yang 

dilayani, kandungan gizinya, pola menu dan frekuensi makan sehari dan siklus menu.  

Ketentuan macam konsumen atau pasien yang dilayani yang dimaksud yaitu apakah 

pasien tersebut mempunyai penyakit khusus yang mengharuskan pasien tersebut makan 

makanan dengan diet khusus sehingga dapat terpenuhi keseimbangan gizinya. Pola menu 

dan frekuensi makan sehari yang dimaksud yaitu menetapkan pola dan frekuensi macam 

hidangan yang direncanakan untuk setiap waktu makan selama satu siklus menu 

berdasarkan banyaknya porsi atau jumlah pasien saat itu agar dapat mengendalikan 

penggunaan bahan makanan sumber zat gizi dengan mengacu gizi seimbang. Penetapan 

siklus menu yang dimaksud yaitu menetapkan siklus menu makanan dalam 1 bulan sesuai 

dengan kalender agar pasien tidak merasa bosan dengan menu makanan rumah sakit.  

 

1.2.5. Konversi Bahan Pangan  

Dalam sistem konversi bahan pangan, biasanya yang dikonversi meliputi berat bahan 

pada masing-masing bahan pangan. Pada pengkonversian bahan pangan ini,  dapat 

diketahui total zat gizi yang terkandung dalam setiap bahan pangan berdasarkan berat 

bahan pada masing-masing bahan pangan. Pengkonversian bahan pangan untuk 

mengetahui berapa total zat gizi yang terkandung dalam setiap bahan pangan, bisa 

diperoleh menggunakan berdasarkan data DKBM (Data Komposisi Bahan Makanan), 

BPS (Badan Pusat Statistik), Badan Ketahanan Pangan, serta dari sumber yang lain, dan 
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menggunakan sistem Nutrisurvey. Nutrisurvey merupakan aplikasi pembantu untuk 

membantu perhitungan total zat gizi pada bahan pangan (Erhardt, 2003) 

. 

1.2.6. Standar Kecukupan Pangan dan Gizi  

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.  

Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, 

rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Menurut Hardinsyah dan Tambunan 

(2004), pola pangan yang baik adalah bila perbandingan komposisi energi dari 

karbohidrat, protein,lemak adalah 50-65%; 10-20%; 20-30%. Menurut Nainggolan 

(2005), kecukupan konsumsi serat yaitu 25 gram/ hari. World Health Organization 

(WHO) menganjurkan asupan serat yang baik adalah 25-30 gram per hari. Dietary 

Reference Intake (DRI) serat berdasarkan National Academy of Sciences mengemukakan 

konsumsi serat yang baik adalah 19-38 gram per hari sesuai dengan umur masing-masing 

konsumen (Adilla, Farit, Rasma, 2017).  Menurut Hardinsyah dkk.,(2012), rata-rata 

proporsi konsumsi energi dari lemak penduduk Indonesia saat ini sekitar 25-29% dari 

total konsumsi energi. Kebutuhan protein bagi tubuh adalah 10-15% dari total energi 

dengan proporsi asupan protein nabati adalah 60-80% dan protein hewani sebesar 20- 

40% (Rolfes, Pinna, Whitney, 2009).  

 

Menurut BPS (2017), angka kecukupan konsumsi kalori untuk penduduk Indonesia yaitu 

2.150 kkal/hari, sedangkan untuk protein sebesar 57 gram/hari. Hal ini dipertegas dalam 

WNPG (2018), yang mengatakan bahwa tingkat konsumsi bagi penduduk Indonesia dari 

segi energinya yaitu 2100 kkal/hari, dari segi protein yaitu 57 gram/hari, dari segi lemak 

yaitu 68 gram/hari. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2018), pada tahun 2019 konsumsi 

energi yaitu 2150 kkal/kap/hari. 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penyediaan menu dari segi nilai 

gizi, yang meliputi Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat dan Serat, yang disediakan 

rumah-rumah sakit di Kabupaten Kendal, dan menganalisis kesesuaiannya dengan 

standar kebutuhan gizi masyarakat seperti WNPG, BPS, Badan Ketahanan Pangan serta 

jurnal yang ada. 
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