
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

     Penyelenggaraan makanan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari 

perencanaan menu hingga pendistribusian makanan kepada konsumen, 

termasuk kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Kegiatan 

penyelenggaraan dilakukan dengan melibatkan tenaga manusia, peralatan, 

material, dana, dan berbagai sumber daya lainnya sehingga didapatkan 

kepuasan konsumen atas kualitas dan cita rasa makanan yang disajikan (Routa 

dan Siregar, 2015). 

     Tujuan penyelenggaraan makanan institusi yaitu menyediakan makanan 

yang berkualitas baik, bervariasi dan memenuhi kecukupan gizi sehingga 

tercapai status kesehatan yang optimal. Makanan dapat diterima dan 

memberikan kepuasan kepada konsumen dengan memperhatikan standar 

higiene dan sanitasi peralatan dan sarana yang digunakan. Selain memberikan 

kepuasaan kepada konsumen, penyelenggaraan makanan rumah sakit 

merupakan suatu cara untuk membantu dan mempercepat proses 

penyembuhan pasien (Routa dan Siregar, 2015). 

     Rumah sakit merupakan institusi penyelenggaraan makanan yang paling 

penting dibandingkan institusi lainnya. Fungsi makanan yang dihasilkan dan 

disajikan kepada orang sakit pada institusi Rumah Sakit jauh berbeda dengan 



makanan yang disajikan di institusi lain, seperti panti asuhan dan lembaga 

permasyarakatan. Disamping sebagai salah satu komponen kegiatan dalam 

upaya penyembuhan penyakit, makanan yang disajikan di rumah sakit dapat 

dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Makanan yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada orang sakit selama 

dirawat di rumah sakit akan dianggap sebagai patokan yang terbaik dalam 

peraturan makanan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan makanan yang boleh 

dan tidak boleh diberikan berdasarkan anjuran tenaga kesehatan rumah sakit 

(Moehyi, 1992). 

     Protein merupakan salah satu zat gizi yang penting bagi tubuh manusia. 

Fungsi protein yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh, 

dimana fungsi tersebut tidak dapat digantikan oleh zat gizi lainnya. Selain itu, 

protein berfungsi  sebagai pertumbuhan, pembentukan ikatan esensial tubuh, 

mengatur keseimbangan cairan, memelihara netralitas tubuh, pembentukan 

antibodi, mengangkut zat-zat gizi, dan sebagai sumber energi. Bahan makanan 

hewani merupakan sember protein yang baik, ditinjau dari segi jumlah 

maupun mutunya (Almatsier, 2010). 

     Makanan berfungsi baik jika dikonsumsi secara seimbang yaitu sesuai 

dengan kebutuhan tubuh. Begitu juga dengan lauk hewani yang merupakan 

sumber protein bagi tubuh harus dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh. 

Protein dapat mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh sehingga 

membantu mempercepat proses penyembuhan (Almatsier, 2004). Apabila 



asupan protein tidak dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan dapat menimbulkan 

akibat bagi tubuh. Akibat apabila kelebihan protein (asam amino) yaitu dapat 

memberatkan fungsi kerja ginjal dan hati, asidosis, dehidrasi, diare, kenaikan 

amoniak darah, kenaikan ureum darah, dan demam (Almatsier, 2010). 

     Lauk hewani yang disajikan kepada konsumen masih terdapat 

ketidaktepatan dengan standar porsi. Petugas instalasi gizi penyelenggaraan 

makanan rumah sakit, dalam melakukan pemorsian tidak dilakukan dengan 

proses penimbangan, tetapi hanya berdasarkan perkiraan, karena petugas 

ruangan sudah berpengalaman dalam menaksir besar  porsi yang ditentukan 

dan alat yang digunakan untuk memorsi makanan sudah sesuai dengan standar 

yang ditetapkan (Aritonang dan Priharsiwi, 2009).  

     Berdasarkan laporan praktik kerja lapangan bidang penyelenggaraan 

makanan institusi Unit Administrasi dan Logistik Instalasi Gizi RSUD Dr. 

Moewardi pada tahun 2018, prosentase ketepatan dan ketidaktepatan porsi 

lauk hewani makanan kelas III adalah 47,78 % dan 52,22 %. Menu ikan 

goreng tepung merupakan menu dengan prosentase ketidaktepatan paling 

tinggi yaitu 76,6%. Prosentase ketidaktepatan menu ayam bumbu kare dan 

ayam bumbu kecap adalah 46,6%, menu galatin ayam goreng 43,3%, menu 

ayam bumbu gulai dan ayam bumbu kare sebesar 36,6%.  

     Ketidaktepatan antara porsi yang disajikan dengan standar porsi yang 

ditetapkan berkaitan dengan kemampuan tenaga pemorsi yang tidak 

memperhatikan standar porsi yang telah ditetapkan Rumah Sakit serta 



perbedaan antara sarana alat yang dipergunakan untuk estimasi pemorsian 

makanan dengan standar porsi. Ukuran bahan makanan yang akan diolah juga 

mempengaruhi ketepatan porsi makanan. Bahan makanan yang tidak melalui 

proses pemotongan oleh tenaga pemasak seperti ayam dan ikan fillet, dimana 

bahan makanan tersebut didatangkan dari supplier dengan ukuran yang siap 

disajikan atau sudah dalam bentuk potongan (Shary dkk., 2018)  

     Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul Kajian Ketepatan Porsi dan Nilai Gizi Lauk Hewani Menu Non 

Diet di Instalasi Gizi RSUD Dr. Moewardi dengan tujuan mengkaji ketepatan 

porsi lauk hewani dan nilai gizinya pada menu non diet di Instalasi Gizi 

RSUD Dr. Moewardi. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Bagaimanakah ketepatan porsi lauk hewani dan nilai gizi pada menu non 

diet di Instalasi Gizi RSUD Dr. Moewardi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

     Diketahui ketepatan porsi lauk hewani dan nilai gizi pada menu non 

diet di Instalasi Gizi RSUD Dr. Moewardi. 

 

 



2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui standar porsi lauk hewani pada menu non diet di Instalasi 

Gizi RSUD Dr. Moewardi. 

b. Diketahui ketepatan porsi lauk hewani pada menu non diet di Instalasi 

Gizi RSUD Dr. Moewardi. 

c. Diketahui nilai gizi pada lauk hewani pada menu non diet yang 

disajikan di Instalasi Gizi RSUD Dr. Moewardi. 

d. Diketahui Ketepatan nilai gizi lauk hewani pada menu non diet yang 

disajikan di Instalasi Gizi RSUD Dr. Moewardi. 

 

D. Ruang Lingkup 

     Penelitian dengan judul Kajian Ketepatan Porsi Lauk Hewani dan Nilai 

Gizi Menu Non Diet di Instalasi Gizi RSUD Dr. Moewardi termasuk ruang 

lingkup penelitian bidang food service.  

 

E. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi 

mengenai penyelenggaraan makanan pada bagian pemorsian makanan 

terutama lauk hewani di instalasi gizi rumah sakit. 

 

 



2. Manfaat Praktik  

Bagi Institusi Instalasi Gizi Penyelenggaraan Makanan RS, sebagai bahan 

masukan dan perbaikan, maupun sebagai evaluasi mengenai ketepatan dan 

ketelitian dalam melakukan pemorsian pada lauk hewani di rumah sakit. 

 

F. Keaslian Penelitian 

1. Handayani (2017) yang berjudul Ketepatan Pemorsian Lauk Hewani Dan 

Lauk Nabati Yang Disajikan Instalasi Gizi Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Bantul Yogyakarta.  

     Penelitian dilakukan dengan metode penalitian deskriptif. Jenis 

penelitian observasional dan desain penelitian cross sectional. Objek dari 

penelitian tersebut adalah menu  makan siang lauk hewani dan lauk nabati 

yang disajikan untuk semua pasien rawat inap maupun karyawan (dokter 

dan pegawai) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

dalam 1 siklus 10 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 

rata-rata besar porsi tergolong tepat (71,42%) dan rata-rata bersar porsi 

hasil penimbangan lauk nabati terhadap standar porsi tergolong tidak tepat 

(100%).  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah objek penelitian. Objek penelitian yang akan digunakan adalah 

lauk hewani.  



2. Khaisa’an (2016) yang berjudul Kajian Kesesuaian Standar Porsi Pada 

Menu Makan Siang Lauk Hewani, Lauk Nabati, dan Sayur Di SD 

Unggulan Aisyiyah Bantul 

     Penelitian ini mengunakan jenis penelitian observasional  dengan 

desain cross sectional. Objek penelitian ini adalah standar porsi menu lauk 

hewani (ayam Kentucky, nugget ayam, opor ayam, bakso, dan semur telur 

puyuh), lauk nabati (keripik tempe, tempe goreng, dan tahu goreng), dan 

sayur (gudangan, kare buncis, sayur asem, sayur lodeh, sayur sop brokoli 

+ kentang + wortel, dan sop kol + kentang + wortel + tauge + bakso) 

dalam siklus harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar porsi 

yang disajikan oleh Institusi apabila dibandingkan dengan standar untuk 

lauk hewani masih terdapat yang kurang sesuai yaitu telur puyuh (57,7%) 

dan nugget ayam (42,2%), sedangkan untuk ayam (86,6%), telur asin 

(84,4%), dan bakso (122,2%) terpenuhi. Standar porsi untuk lauk nabati 

yang kurang sesuai adalah keripik tempe (44,44%), sedangkan untuk 

tempe goreng (97,7%), tahu goreng (104,4%) terpenuhi. Standar porsi 

sayur masih belum sesuai rata-rata porsi sayur, sehingga masih kurang 

sesuai SOP I (54,1%), kare buncis (38,2%), dan sayur asem (37,44%), 

gudangan (42,22%), SOP II (28,8%), dan sayur lodeh (22,2%). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek 

penelitian. Objek penelitian yang akan digunakan adalah lauk hewani. 



3. Dessy Natalia Cendanawangi, Tjaronosari, Ika Ratna Palupi (2016) yang 

berjudul ketepatan porsi berhubungan dengan asupan makan pada lanjut 

usia di Panti Sosial Tresna Ewrdha Budi Luhur, Bantul, Yogyakarta. 

     Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dan desain 

penelitian cross sectional. Objek penelitian yaitu menu makan dengan 

siklus 15 hari diambil dari 44 subjek. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah yang 

disajikan sebagian besar tidak tepat. Sebagian besar asupan makanan 

pokok, lauk hewani, dan sayur termasuk kurang, sedangkan lauk nabati 

dan buah termasuk baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah objek penelitian. Objek penelitian yang akan 

dilakukan adalah lauk hewani.  

 


