
 

 

 

 

4. PEMBAHASAN 

 

Kabupaten Kendal termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur utama 

Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) (Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, 2017). Menurut 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal (2017), terdapat 4 rumah sakit di Kabupaten 

Kendal. Salah satu rumah sakit umum yang terdapat di kabupaten Kendal yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu RS A dan RS B  

 

4.1.Karakteristik Rumah Sakit 

Karakteristik Rumah Sakit dibagi menjadi 3 bagian dalam pengamatan ini yaitu jumlah 

pasien, jumlah kamar, serta siklus pengaturan menu. Berdasarkan hasil penelitian 

lapangan ini, rumah sakit A termasuk rumah sakit tipe D, rumah sakit B termasuk rumah 

sakit tipe C. Hasil penelitian ini sesuai menurut Listiyono (2015), bahwa pada rumah sakit 

memiliki 4 tipe rumah sakit yaitu tipe A, B, C, D. Pada RS tipe A (rumah sakit tipe teratas) 

merupakan rumah sakit pusat dan memiliki kemampuan pelayanan medik yang lengkap. 

RS tipe B merupakan rumah sakit yang masih termasuk dalam pelayanan kesehatan 

tingkat tersier yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis. RS tipe C merupakan 

rumah sakit rujukan lanjutan setingkat diatas dari dari pelayanan kesehatan primer. 

Pelayanan yang diberikan sudah bersifat spesialis dan kadang juga memberikan 

pelayanan subspesialis. RS tipe D merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan 

medis dasar, hanya sebatas pada pelayanan kesehatan dasar yakni umum dan kesehatan 

gigi. 

 

Berdasarkan hasil observasi, secara keseluruhan jumlah pasien pada RS A tahun 2019 

yang lebih banyak terdapat pada bulan Maret 2019. Jumlah pasien terendah pada RS A 

terdapat pada bulan Januari 2019. Pada RS B pada tahun 2019 jumlah pasien yang lebih 

banyak terdapat pada bulan Maret 2019. Jumlah pasien terendah pada RS B terdapat pada 

bulan Februari 2019. Jumlah kamar pada RS A tidak terdapat kamar VIP, untuk kamar 

kelas I berjumlah 16 kamar, kelas II berjumlah 9 kamar, kelas III berjumlah 13 kamar. 

Pada RS B terdapat kamar VIP berjumlah 47 kamar, kamar kelas I terdapat 60 kamar, 

untuk kelas II berjumlah 62 kamar, untuk kelas III berjumlah 16 kamar. Total Kamar pada 

RS A berjumlah 38 kamar, sedangkan total kamar pada RS B berjumlah 185 kamar. 
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Dalam penyediaan makanan (siklus pengaturan menu) pada kedua rumah sakit ini, rumah 

sakit menyediakan makanan utama tiga kali dalam sehari dengan waktu makan yang 

sudah terjadwal dan menu yang sudah tersiklus. Kedua rumah sakit ini menggunakan 

siklus pengaturan menu 11 hari yang setiap siklusnya memiliki variasi menu makanan 

yang berbeda-beda agar pasien tidak merasa bosan dengan menu makanan yang 

disediakan oleh pihak Rumah Sakit. Siklus menu pada kedua rumah sakit ini dapat dilihat 

pada Lampiran 1 dan 2. 

 

Hasil pengamatan ini sesuai dengan Depkes (2013) bahwa dalam tingkat penyediaan 

makanan untuk pasien rumah sakit terdapat peraturan pemberian makanan rumah sakit 

yang ditetapkan pimpinan rumah sakit yaitu (1) ketentuan macam konsumen atau pasien 

yang dilayani, (2) kandungan gizi, (3) pola menu dan frekuensi makan sehari, (4) jenis 

menu, menetapkan lama siklus menu yang dimana siklus tersebut dibuat untuk menu 5 

hari, 10 hari atau 15 hari dan kurun waktu penggunaan menu dimana kurun waktu tersebut 

dapat diputar selama 6 bulan-1 tahun, menetapkan pola menu yang dimana 

menetapkannya berdasarkan pola gizi seimbang, serta mengumpulkan macam hidangan 

untuk pagi, siang, dan malam pada satu putaran menu termasuk jenis makanan selingan. 

 

4.2. Prosedur Penyediaan Makanan pada RS A dan RS B 

Setiap rumah sakit memiliki prosedur tertentu dalam penyediaan makanan yang bertujuan 

agar pasien yang dirawat di Rumah Sakit tetap terjaga keseimbangan gizinya supaya bisa 

sehat kembali. Pada RS A memiliki alur prosedur dalam penyediaan makanan yaitu 

departemen gizi menerima pesanan diet dari masing-masing kamar, kemudian dilakukan 

pencatatan di daftar pasien diet, kemudian dilakukan persiapan bahan makanan yang akan 

diolah sesuai dengan jumlah dan jenis pesanan diet. Setelah itu dilakukan pengolahan 

makanan, kemudian dilakukan pemorsian makanan. Setelah itu dilakukan pendistribusian 

makanan (menyalurkan makanan sesuai porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi ke 

pasien, kemudian dilakukan penyajian makanan ke konsumen. 

 

Pada RS B memiliki alur prosedur dalam penyediaan makanan yaitu pada ruang 

penerimaan bahan makanan, bahan makanan dilakukan pemeriksaan dan penelitian, 

pencatatan dan pelaporan macam, kualitas, dan kuantitas apakah sudah sesuai dengan 
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pesanan serta spesifikasi yang ditetapkan. Pada ruang penyimpanan bahan makanan 

dibagi menjadi 2 yaitu ruang penyimpanan bahan makanan kering dan area cuci bahan 

makanan. Kemudian untuk area cuci bahan makanan, selanjutnya dilakukan ruang 

penyimpanan bahan makanan basah. Ruang penyimpanan makanan basah dan makanan 

kering tersebut, selanjutnya dilakukan persiapan di ruang persiapan seperti 

membersihkan, memotong, mengupas, merendam. Setelah itu dilakukan tahap mengolah 

dan penghangatan bahan makanan di ruang pengolahan dan penghangatan bahan 

makanan. Setelah itu dilakukan penyajian makanan seperti dilakukan pemorsian di ruang 

penyajian makanan. Setelah itu makanan dan minuman siap untuk didistribusikan ke 

pasien. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Depkes (2013) bahwa dalam 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.  

 

4.3.Total Energi Menu Harian pada RS A dan RS B 

Pada total energi menu makanan ini, total energi di dapatkan dari pengkonversian 

menggunakan Nutrisurvey berdasarkan berat bahan dan jenis bahan yang terdapat di 

siklus pengaturan menu 11 hari di rumah sakit ini. Pada penelitian ini, total energi menu 

harian pada RS A dan RS B dibandingkan dengan standar nasional yaitu (BPS, 2017); 

(WNPG, 2018); (Badan Ketahanan Pangan, 2018). Berdasarkan penelitian pada RS A 

dan RS B, didapatkan hasil total energi yang berkisar antara 2146-2150 kkal/hari. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan standar nasional (BPS, 2017); (WNPG, 2018); (Badan 

Ketahanan Pangan,2018) bahwa total konsumsi energi berkisar antara 2100-2150 

kkal/hari.  

 

Pada hasil penelitian total energi ini didapatkan hasil total energi menu harian yang 

berbeda pada masing-masing rumah sakit dan sudah sesuai dengan standar nasional, yang 

disebabkan karena setiap siklus pengaturan menu di masing-masing rumah sakit memiliki 

menu yang berbeda, yang dimana total energi lebih banyak disumbangkan dari makanan 
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daripada minuman. Makanan padat seperti sereal dan padi-padian mengandung sedikit air 

dan tinggi energi dibandingkan buah dan sayur (Schroder, et al., 2008). 

 

4.4. Total Protein Menu Harian pada RS A dan RS B 

Pada total protein hewani menu harian ini, total protein di dapatkan dari pengkonversian 

menggunakan Nutrisurvey berdasarkan berat bahan dan jenis bahan yang terdapat di 

siklus pengaturan menu 11 hari di rumah sakit ini. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

total protein menu harian pada RS A dan RS B dibandingkan dengan standar nasional 

yaitu (BPS, 2017); (WNPG, 2018). Berdasarkan penelitian pada RS A, didapatkan hasil 

total protein yang berkisar 68-77 gram/hari. Berdasarkan penelitian pada RS B, 

didapatkan hasil total protein yang berkisar 64-81 gram/hari. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan standar nasional (BPS, 2017); (WNPG, 2018), bahwa total protein yaitu 57 

gram/hari. 

 

Pada penelitian ini, didapatkan hasil total protein yang lebih dari standar pada kedua 

rumah sakit, yang disebabkan karena pada masing-masing menu di tiap siklus di kedua 

rumah sakit ini menyediakan makanan yang berasal dari sumber protein hewani dan 

nabati lebih dari 1x dalam 1 hari seperti tahu, tempe, ayam, ikan segar. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan pendapat Weni dkk., (2015), bahwa asupan protein yang tinggi 

disebabkan karena mengkonsumsi sumber protein seperti tempe kedelai sebanyak 2-3x 

setiap hari, tahu kedelai sebanyak 2x setiap hari, ayam 2x setiap hari, telur ayam ras 1x 

setiap hari, ikan segar, abon, daging sapi, susu, dan keju. 

 

4.5. Total Lemak Menu Harian pada RS A dan RS B 

Pada total lemak menu harian ini, total lemak di dapatkan dari pengkonversian 

menggunakan Nutrisurvey berdasarkan berat bahan dan jenis bahan yang terdapat di 

siklus pengaturan menu 11 hari di rumah sakit ini. Pada penelitian ini, total lemak menu 

harian pada RS A dan RS B dibandingkan dengan standar nasional yaitu (WNPG, 2018). 

Berdasarkan penelitian pada RS A, didapatkan hasil total lemak yang berkisar 48-70 

gram/hari. Berdasarkan penelitian pada RS B, didapatkan hasil total lemak yang berkisar 

39-53 gram/hari. Berdasarkan penelitian pada RS A dan RS B, didapatkan hasil yang 
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tidak sesuai dengan standar nasional (WNPG, 2018), bahwa total konsumsi lemak yaitu 

68 gram/hari. 

 

Pada penelitian ini, didapatkan hasil total lemak yang kurang dari standar pada kedua 

rumah sakit dan total lemak yang lebih dari standar pada menu 2 di RS B, yang 

disebabkan karena pada masing-masing menu di tiap siklus di kedua rumah sakit ini 

cukup sedikit dan banyak pada menu 2 (RS B) dalam penggunaan mentega, margarin, 

santan dalam proses pengolahan makanan, yang dimana pada bahan makanan mentega, 

margarin, santan mengandung lebih banyak lemak dibandingkan dengan lemak yang 

terkandung dalam makanan. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hardinsyah dkk., 

(2013), bahwa pada mentega, margarin, minyak, santan mengandung lebih banyak lemak 

daripada lemak yang terkandung dalam makanan. 

 

4.6.Total Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat dan Serat Menu Harian pada RS A 

dan RS B 

Pada total energi, protein, lemak, karbohidrat, serat menu harian pada RS A dan RS B 

dilakukan dengan membandingkan persentase total protein, lemak, karbohidrat (% total 

protein, lemak, karbohidrat berdasarkan total energi) dan serat (gram/hari) dengan 

berdasarkan referensi (Hardinsyah, 2004); (Nainggolan, 2005); (Rolfes, Pinna, Whitney, 

2009); (Hardinsyah, 2012); (Addila, Farit, Rasma, 2017). Referensi yang digunakan 

untuk % total protein yaitu (Hardinsyah, 2004); (Rolfes, Pinna, Whitney, 2009). Pada % 

total lemak, referensi yang digunakan yaitu (Hardinsyah, 2004); (Hardinsyah, 2012). 

Pada % total karbohidrat, referensi yang digunakan yaitu (Hardinsyah, 2004). Pada total 

serat (gram/hari), referensi yang digunakan yaitu (Nainggolan, 2005); (Addila, Farit, 

Rasma, 2017).  

 

Berdasarkan penelitian di RS A, total persentase protein berkisar antara 11-15% dari total 

energi. Berdasarkan penelitian di RS B, total persentase protein berkisar antara 12-16% 

dari total energi. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat (Hardinsyah, 2004); 

(Rolfes, Pinna, Whitney, 2009) bahwa komposisi protein yaitu 10-20% dan 10-15% dari 

total energi.  

 

37 



 

 

 

 

Berdasarkan penelitian di RS A, total persentase lemak berkisar antara 20-30% dari total 

energi. Berdasarkan penelitian di RS B, total persentase lemak berkisar antara 16-23% 

dari total energi. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat (Hardinsyah, 2004); 

(Hardinsyah, 2012) kecuali pada menu 1,5,6,7,9,10,11 (pada RS B), bahwa komposisi 

lemak yaitu 20-30% dari total energi dan 25-29% dari total energi. 

 

Berdasarkan penelitian pada RS A, persentase total karbohidrat berkisar antara 56-66% 

dari total energi. Berdasarkan penelitian pada RS B, persentase total karbohidrat berkisar 

antara 63-70% dari total energi. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat 

(Hardinsyah, 2004) kecuali pada menu 6,7,9,10 (pada RS A) dan pada menu 

1,3,4,5,6,7,9,10,11 (pada RS B), bahwa komposisi karbohidrat yaitu 50-65% dari total 

energi. 

 

Berdasarkan penelitian pada RS A, total serat (gram/hari) berkisar antara 15-22 gram/hari. 

Berdasarkan penelitian pada RS B, total serat (gram/hari) berkisar antara 14-28 gram/hari. 

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan pendapat (Nainggolan, 2005); (Addila, Farit, 

Rasma, 2017) kecuali pada menu 1,3,6,8,9,10,11 (pada RS A) dan pada menu 3,4,5,7,9,10 

(pada RS B), bahwa total konsumsi serat yaitu 25 gram/hari, 25-30 gram/hari dan 19-38 

gram/hari. 

 

Siklus pengaturan menu terbaik pada RS A dengan energi, protein,lemak, karbohidrat 

yang seimbang dan tinggi serat berdasarkan Hardinsyah dan Tambunan (2004); 

(Hardinsyah, 2012); Rolfes, Pinna, Whitney (2009); BPS (2017); WNPG (2018); 

(Nainggolan, 2005); (Addila, Farit, Rasma, 2017),  yaitu pada menu 2,4,5. Siklus 

pengaturan menu terbaik dengan kalori, protein,lemak, karbohidrat yang seimbang, 

tinggi serat berdasarkan Hardinsyah dan Tambunan (2004); Handinsyah dkk (2012); 

Rolfes, Pinna, Whitney (2009); BPS (2017); WNPG (2018); Nainggolan (2005); Addila, 

Farit, Rasma (2017),  yaitu pada menu 2 dan 8. 

 

Pada menu terbaik di kedua rumah sakit ini, total energi tidak terlalu rendah dan tidak 

terlalu tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan IOM (2005) bahwa apabila kelebihan 

energi, energi akan disimpan sebagai cadangan energi jangka pendek, namun dalam 
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jangka panjang akan disimpan sebagai lemak. Hasil penelitian ini juga dipertegas oleh 

Barasi (2009), bahwa asupan energi yang kurang juga tidak baik untuk kesehatan karena 

dapat menyebabkan ketidakseimbangan energi dan ketidakseimbangan energi dapat 

menyebabkan terjadinya masalah gizi seperti kekurangan energi kronis (KEK) serta 

berdampak pada perubahan berat badan seseorang.  

 

Total Protein pada menu terbaik di kedua rumah sakit ini, mempunyai total protein yang 

seimbang, yang tidak terlalu kurang dan berlebih karena jika asupan protein berlebih 

maka akan disimpan tubuh dalam bentuk trigliserida dan hal inilah yang menyebabkan 

kenaikan jaringan lemak yang akhirnya menyebabkan status gizi lebih. Apabila asupan 

protein rendah dapat menyebabkan gangguan pada mukosa, menurunnya sistem imun 

sehingga mudah terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pencernaan dan 

pernafasan (Rahim, 2014).  

 

Total Lemak pada menu terbaik di kedua rumah sakit ini, mempunyai total lemak yang 

seimbang, yang tidak terlalu kurang dan berlebih, karena apabila asupan lemak yang 

berasal dari makanan kurang, maka akan berdampak pada kurangnya asupan kalori atau 

energi untuk proses aktivitas dan metabolisme tubuh, apabila asupan lemak yang berasal 

dari makanan lebih, maka dapat menyebabkan obesitas (Barasi, 2009). 

 

Total Karbohidrat pada menu terbaik di kedua rumah sakit ini, mempunyai total 

karbohidrat yang seimbang, yang tidak terlalu kurang dan berlebih karena apabila 

kekurangan glukosa darah (karbohidrat) dapat menyebabkan pingsan atau fatal, apabila 

kelebihan glukosa darah (karbohidrat) dapat menimbulkan hiperglikemia yang dapat 

meningkatkan risiko penyakit diabetes (Mahan dan Escott, 2008).  

 

Total Serat pada menu terbaik di kedua rumah sakit ini, mempunyai total serat yang 

tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Clara (2006), bahwa kini kecukupan 

asupan serat dianjurkan semakin tinggi, mengingat banyak manfaat yang menguntungkan 

untuk kesehatan tubuh, adequate intake (AI) untuk serat makanan sebagai acuan untuk 

menjaga kesehatan saluran pencernaan dan kesehatan lainnya.  
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