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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II. 1 Rumah Sakit
II.1.1 Pengertian Rumah Sakit
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
pasal 1 menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah suatu gedung tempat
diselenggarakannya pelayanan kesehatan baik secara perorangan maupun
berkelompok dan terdiri dari fasilitas pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, Rumah Sakit sangat
diperlukan sebagai bagian dari sumber daya kesehatan untuk mendukung upaya
penyelenggaran kesehatan. (Indonesia. Undang-Undang, 2009, hlm.2)
Penyelenggaraan Rumah Sakit berpedoman kepada Pancasila dan
didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan,
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan
pasien, serta mempunyai fungsi sosial. (Indonesia. Undang-Undang, 2009, hlm.3)

II.1.2 Fungsi Rumah Sakit
Pada dasarnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat untuk mengupayakan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Untuk menjalankan fungsi
Rumah Sakit ini diperlukan bantuan dari pemerintah untuk dapat meningkatkan
taraf kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 pasal 5 menyebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang terdiri dari upaya
pengobatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan Rumah
Sakit
b. Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga
yang mamapu melaksakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
perorangan dan paripurna sesuai kebutuhan medis
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c. Sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan pelatihan sumber daya
manusia berbasiskan kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan
dalam pemberian pelayanan kesehatan
d. Sebagai

tempat

penyelenggaraan

penelitian

dan

pengembangan

teknologi bidang kesehatan sebagai upaya untuk meningkatan pelayanan
kesehatan dengan tetap memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan (Indonesia. Undang-Undang, 2009, hlm. 4-5)

II.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit
II.1.3.1 Berdasarkan Jenis Pelayanan dan Pengelolaan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
pasal 18 menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan
jenis pelayanan dan pengelolaannya.
Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dapat
digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :
a. Rumah Sakit Umum yaitu Rumah Sakit yang mampu memberikan
pelayanan kesehatan pada semua jenis penyakit.
b. Rumah Sakit Khusus yaitu Rumah Sakit yang hanya memberikan
pelayanan kesehatan pada satu jenis penyakit tertentu berdasarkan
disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan
lainnya. (Indonesia. Undang-Undang, 2009, hlm. 15)
Menurut pasal 20 UU 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa
Rumah Sakit dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan penggelolaannya,
yaitu (Indonesia. Undang-Undang, 2009, hlm. 15-16) :
a. Rumah Sakit publik yaitu Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah Sakit
publik yang pengelolaannya diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah, diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum
atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Rumah Sakit jenis ini tidak dapat dialihkan menjadi
Rumah Sakit privat.
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b. Rumah Sakit privat yaitu Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum
dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.

II.1.3.2. Rumah Sakit Pendidikan
Dikatakan didalan UU 2009 tentang Rumah Sakit pasal 22, menyebutkan
bahwa Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan
pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi
kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga
kesehatan lainnya.
Rumah Sakit dapat menjadi Rumah Sakit pendidikan jika sudah memenuhi
persyaratan dan standar Rumah Sakit pendidikan, ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan Menteri yang membidangi urusan pendidikan. (Indonesia.
Undang-Undang, 2009, hlm. 16-17)

II.1.3.3. Berdasarkan Fasilitas dan Kemampuan Pelayanan Rumah Sakit
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
pasal 22 menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat diklasifikasikan berdasarkan
fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit, yang terdiri dari (Indonesia.
Undang-Undang, 2009, hlm. 17):
a. Rumah Sakit Umum.
Rumah Sakit Umum adalah tipe rumah sakit yang mampu memberikan
pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. (Indonesia.
2014, hlm. 2). Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas (Indonesia.
2014, hlm. 6) :
1) Rumah Sakit umum kelas A
Rumah Sakit Umum Kelas A mampu memberikan pelayanan minimal
yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan
keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan
penunjang nonklinik dan pelayanan rawat inap. (Indonesia. 2014,
hlm. 8)
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Rumah Sakit Umum Kelas A mampu memberikan pelayanan medik
yang terdiri dari pelayanan gawat darurat yang diselenggarakan 24
(dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus, pelayanan medik
spesialis dasar, pelayanan medik spesialis penunjang, pelayanan
medik spesialis lain, pelayanan medik subspesialis dan pelayanan
medik spesialis gigi dan mulut. (Indonesia. 2014, hlm. 8)
Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam,
kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik
spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi,
patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. (Indonesia.
2014, hlm. 8)
Pelayanan medik spesialis lain meliputi pelayanan mata, telinga
hidung tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan
kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf,
bedah plastik, dan kedokteran forensik. Pelayanan medik subspesialis
meliputi pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit
dalam, kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, mata, telinga hidung
tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin,
kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik,
dan gigi mulut. Pelayanan medik spesialis gigi dan mulut meliputi
pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, periodonti, orthodonti,
prosthodonti, pedodonsi, dan penyakit mulut. Indonesia. 2014, hlm.
9)
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan
generalis dan spesialis serta asuhan kebidanan. Pelayanan penunjang
klinik meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua
golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan
rekam medik. (Indonesia. 2014, hlm. 9)
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Pelayanan penunjang nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen,
jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan
limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi,
pemulasaraan

jenazah,

sistem

penanggulangan

kebakaran,

pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih. (Indonesia. 2014,
hlm. 10)
Pelayanan rawat inap terdiri dari jumlah tempat tidur perawatan Kelas
III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur
untuk Rumah Sakit milik Pemerintah, jumlah tempat tidur perawatan
Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat
tidur untuk Rumah Sakit milik swasta, jumlah tempat tidur perawatan
intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk
Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
(Indonesia. 2014, hlm. 10)
2) Rumah Sakit umum kelas B
Rumah Sakit Umum Kelas B mampu memberikan pelayanan minimal
yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan
keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan
penunjang nonklinik dan pelayanan rawat inap. (Indonesia. 2014,
hlm. 12)
Rumah Sakit Umum Kelas B mampu memberikan pelayanan medik
yang terdiri dari pelayanan gawat darurat yang diselenggarakan 24
(dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus, pelayanan medik
spesialis dasar, pelayanan medik spesialis penunjang, pelayanan
medik spesialis lain, pelayanan medik subspesialis dan pelayanan
medik spesialis gigi dan mulut. (Indonesia. 2014, hlm. 13)
Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam,
kesehatan anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik
spesialis penunjang meliputi pelayanan anestesiologi, radiologi,
patologi klinik, patologi anatomi, dan rehabilitasi medik. (Indonesia.
2014, hlm. 13)
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Pelayanan medik spesialis lain paling sedikit berjumlah 8 (delapan)
pelayanan dari 13 (tigabelas) meliputi pelayanan mata, telinga hidung
tenggorokan, syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin,
kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik,
dan kedokteran forensik. (Indonesia. 2014, hlm. 13)
Pelayanan medik subspesialis paling sedikit berjumlah 2 (dua)
pelayanan subspesialis dari 4 (empat) subspesialis dasar yang
meliputi pelayanan subspesialis di bidang spesialisasi bedah, penyakit
dalam, kesehatan anak, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik
spesialis gigi dan mulut paling sedikit berjumlah 3 (tiga) pelayanan
yang meliputi pelayanan bedah mulut, konservasi/endodonsi, dan
orthodonti. (Indonesia. 2014, hlm. 13)
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan
generalis dan spesialis serta asuhan kebidanan. Pelayanan penunjang
klinik meliputi pelayanan bank darah, perawatan intensif untuk semua
golongan umur dan jenis penyakit, gizi, sterilisasi instrumen dan
rekam medik. (Indonesia. 2014, hlm. 13-14)
Pelayanan penunjang nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen,
jasa boga/dapur, teknik dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan
limbah, gudang, ambulans, sistem informasi dan komunikasi,
pemulasaraan

jenazah,

sistem

penanggulangan

kebakaran,

pengelolaan gas medik, dan pengelolaan air bersih. (Indonesia. 2014,
hlm. 14)
Pelayanan rawat inap terdiri dari jumlah tempat tidur perawatan Kelas
III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur
untuk Rumah Sakit milik Pemerintah, jumlah tempat tidur perawatan
Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat
tidur untuk Rumah Sakit milik swasta, jumlah tempat tidur perawatan
intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk
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Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
(Indonesia. 2014, hlm. 14)
3) Rumah Sakit umum kelas C
Rumah Sakit Umum Kelas C mampu memberikan pelayanan minimal
yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan
keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan
penunjang nonklinik dan pelayanan rawat inap. (Indonesia. 2014,
hlm. 16)
Rumah Sakit Umum Kelas C mampu memberikan pelayanan medik
yang terdiri dari pelayanan gawat darurat yang diselenggarakan 24
(dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus, pelayanan medik
umum, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis
penunjang, dan pelayanan medik spesialis gigi dan mulut yang
berjumlah minimal 1 (satu) pelayanan. (Indonesia. 2014, hlm. 17)
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik.
Pelayanan keperawatan dan kebidanan meliputi asuhan keperawatan
dan asuhan kebidanan. (Indonesia. 2014, hlm. 17)
Pelayanan penunjang klinik meliputi pelayanan bank darah,
perawatan intensif untuk semua golongan umur dan jenis penyakit,
gizi, sterilisasi instrumen dan rekam medik. Pelayanan penunjang
nonklinik meliputi pelayanan laundry/linen, jasa boga/dapur, teknik
dan pemeliharaan fasilitas, pengelolaan limbah, gudang, ambulans,
sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah, sistem
penanggulangan kebakaran, pengelolaan gas medik, dan pengelolaan
air bersih. (Indonesia. 2014, hlm. 18)
Pelayanan rawat inap terdiri dari jumlah tempat tidur perawatan Kelas
III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur
untuk Rumah Sakit milik Pemerintah, jumlah tempat tidur perawatan
Kelas III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat
tidur untuk Rumah Sakit milik swasta, jumlah tempat tidur perawatan
intensif sebanyak 5% (lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk
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Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
(Indonesia. 2014, hlm. 18)
4) Rumah Sakit umum kelas D

b. Rumah Sakit Khusus.
Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan
utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan
disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan
lainnya. (Indonesia. 2014, hlm. 2). Yang meliputi Rumah Sakit Khusus
antara lain yaitu Ibu dan anak, mata, otak, gigi dan mulut, kanker,
jantung dan pembuluh darah, jiwa, infeksi, paru, telinga-hidungtenggoronkan, bedah, ketergantungan obat, dan ginjal. (Indonesia. 2014,
hlm. 24). Selain hal tersebut Jenis Rumah Sakit Khusus lainnya juga
dapat berupa penggabungan jenis kekhususan atau jenis kekhususan
baru. Rumah Sakit Khusus hanya dapat menyelenggarakan pelayanan
kesehatan sesuai bidang kekhususannya dan bidang lain yang menunjang
kekhususan tersebut. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di luar
bidang kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan gawat
darurat. (Indonesia. 2014, hlm. 25)
Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas (Indonesia. 2014, hlm. 6):
1) Rumah Sakit khusus kelas A
2) Rumah Sakit khusus kelas B
3) Rumah Sakit khusus kelas C

II.1.3.4. Berdasarkan Bentuk Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2014 pasal 6 menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat diklasifikasikan
berdasarkan bentuknya yaitu sebagai berikut, (Indonesia. 2014, hlm. 4-5):
a. Rumah Sakit menetap yaitu Rumah Sakit yang didirikan secara
permanen dalam jangka waktu lama untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perseorangan maupun paripurna yang dilengkapi dengan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
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b. Rumah Sakit bergerak yaitu Rumah Sakit yang selalu dapat digunakan
kapanpun dimanapun dan bersifat sementara dalam jangka waktu
tertentu. Rumah Sakit ini dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi
lain. Yaitu dapat berbentuk bus, kapal laut, karavan, gerbong kereta api,
atau kontainer.
c. Rumah Sakit lapangan yaitu Rumah Sakit yang didirikan pada saat
kondisi darurat di lokasi tertentu dan pada daerah yang membutuhkan
seperti wilayah yang berpotensi terjadi bencana atau selama masa
tanggap darurat bencana. Yaitu dapat berbentuk tenda di ruang terbuka,
kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai
Rumah Sakit.

II.1.4 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit
Menurut pasal 30 UU 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa
Rumah Sakit mempunyai hak sebagai berikut (Indonesia. Undang-Undang, 2009,
hlm. 21-22) :
a. Sesuai dengan klasifikasi, Rumah Sakit berhak untuk menentukan
jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia Rumah Sakit
b. Berhak untuk menerima imbalan atas jasa pelayanan. Berdasarkan
ketentuan perundang-undangan Rumah Sakit berhak untuk menentukan
remunerasi, insentif, dan penghargaan yang berlaku di Rumah Sakit
tersebut.
c. Dalam rangka upaya untuk mengembangkan pelayanan, Rumah Sakit
berhak melakukan kerjasama dengan pihak lain.
d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan
g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit
yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan
Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang 2009 pasal 29 yang terdiri dari (Indonesia. Undang-Undang,
2009, hlm. 19-21) :
a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit
kepada masyarakat
b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi,
dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan
standar pelayanan Rumah Sakit
c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya
d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana,
sesuai dengan kemampuan pelayanannya
e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau
miskin
f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa
uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar
biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
h. Menyelenggarakan rekam medis
i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana
ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita
menyusui, anak-anak dan lanjut usia
j. Melaksanakan sistem rujukan
k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan
etika serta peraturan perundang-undangan
l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan
kewajiban pasien
m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien
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n. Melaksanakan etika Rumah Sakit
o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara
regional maupun nasional
q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau
kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya
r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital
by laws)
s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah
Sakit dalam melaksanakan tugas
t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa
rokok.

II.2 Pelayanan Gizi
Pelayanaan gizi adalah serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk
memperbaiki, meningkatkan gizi masyarakat, kelompok, dan individu untuk
mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat maupun sakit. Upaya
tersebut dimulai dari pengumpulan, pengolahan data, analisis data, membuat
kesimpulan dan saran, lalu diakhiri dengan melakukan penerapan, evaluasi gizi,
makanan, dan diet. (Indonesia. 2013, hlm. 3)
Agar tercapainya status kesehatan yang optimal baik dalam kondisi tubuh
sedang fit maupun kondisi tubuh sakit dan dalam pengobatan, pelayanan gizi
melakukan sederetan kegiatan untuk memenuhi kecukupan gizi tiap pasiennya.
Kegiatan yang rutin dilakukan di pelayanan gizi yaitu mulai dari pengumpulan,
pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi dengan
tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi pasien sesuai dengan kebijakan
yang berlaku di Rumah Sakit. (Indonesia. 2013, hlm. 3)
Ruang lingkup pelayanan gizi rumah sakit meliputi Pelayanan gizi rawat
jalan, Pelayanan gizi rawat inap, Penyelenggaraan makanan dan Penelitian dan
pengembangan gizi. (Indonesia. 2013, hlm. 3)
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II.2.1 Pelayanan Gizi Rumah Sakit
‘Pelayanan gizi di Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan dan
disesuaikan dengan keadaan pasien berdasarkan keadaan klinis, status gizi, dan
status metabolisme tubuh’. Kondisi tiap pasien saat tiba di Rumah Sakit sangat
berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya. Dalam proses penyembuhan
penyakit perlu dibantu asupan gizi yang optimal, jika keadaan ini tidak terpenuhi
maka kondisi pasien bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya dikarenakan
kebutuhan zat gizi nya tidak terpenuhi seingga memperlambat proses
penyembuhan. (Indonesia. 2013, hlm. 7)
Terapi gizi atau terapi diet merupakan bagian dari perawatan penyakit yang
harus diperhatikan pemberiannya agar tidak melebihi kemampuan tubuh untuk
melaksanakan fungsi metabolisme dan sesuai dengan perubahan fungsi organ.
Sebelum pemberian diet kepada pasien ada hal yang harus dievaluasi dan
diperbaiki terlebih dahulu seperti adanya perubahan keadaan klinis pasien dan
hasil pemeriksaan laboratorium pasien. Pemberian terapi ini dilakukan oleh tenaga
yang berkompeten terutama tenaga gizi yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat. (Indonesia.
2013, hlm. 7)
Kegiatan Pelayanan Gizi Rumah Sakit, meliputi Asuhan Gizi Rawat Jalan,
Asuhan

Gizi

Rawat

Inap,

Penyelenggaraan

Makanan,

Penelitian

dan

Pengembangan. Mekanisme pelayanan gizi di Rumah Sakit berpedoman kepada
SK Menkes Nomor 983 Tahun 1998 tentang Organisasi Rumah Sakit dan
Peraturan Menkes Nomor 1045/MENKES /PER/XI/2006 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan. Seperti yang
terrangkum pada gambar di bawah ini. (Indonesia. 2013, hlm. 8)
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Monev control
ulang

Assesmen &
Diagnosis Gizi

Sumber : (Indonesia. 2013, hlm. 9)

Gambar 1 Mekanisme Pelayanan Gizi di Rumah Sakit

II.2.2 Pelayanan Gizi Rawat Jalan
‘Pelayanan gizi rawat jalan adalah serangkaian proses kegiatan asuhan gizi
yang berkesinambungan dimulai dari asesmen/pengkajian, pemberian diagnosis,
intervensi gizi dan monitoring evaluasi kepada klien/pasien di rawat jalan’.
Pelayanan gizi rawat jalan biasa disebut Konseling gizi atau penyuluhan gizi.
Tujuan diadakannya konseling gizi adalah membantu dan memberikan pelayanan
kepada pasien rawat jalan untuk memecahkan masalah gizinya dengan pemberian
nasihat gizi yang sesuai dengan kondisi tiap pasien. (Indonesia. 2013, hlm. 11)
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II.2.3 Pelayanan Gizi Rawat Inap
‘Pelayanan gizi rawat inap merupakan pelayanan gizi yang dimulai dari
proses pengkajian gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi meliputi perencanaan,
penyediaan makanan, penyuluhan/edukasi, dan konseling gizi, serta monitoring
dan evaluasi gizi’. Tujuan diberikannya pelayanan gizi kepada pasien rawat inap
adalah agar pasien mendapat asupan makanan yang sesuai dengan kondisi
kesehatanya sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan, mempertahankan
dan meningkatkan status gizi. (Indonesia. 2013, hlm. 15)

II.2.4 Pelayanan Gizi/ Dapur Rumah Sakit
Lingkup Sarana Pelayanan Sistem pelayanan dapur yang diterapkan di
Rumah Sakit adalah sentralisasi kecuali untuk pengolahan formula bayi. Instalasi
Gizi/ Dapur mempunyai fungsi untuk mengolah, mengatur makanan pasien setiap
harinya, serta konsultasi gizi. (Indonesia. 2007, hlm 81)
Persyaratan Khusus yang harus dimiliki oleh sebuah unit Pelayan Gizi
adalah mudah dicapai, dekat dengan Instalasi Rawat Inap sehingga waktu
pendistribusian makanan bisa merata untuk semua pasien, letak dapur diatur
sedemikian rupa sehingga kegaduhan (suara) dari dapur tidak mengganggu
ruangan disekitarnya, tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah dan kamar
jenazah dan mempunyai jalan dan pintu masuk sendiri. (Indonesia. 2007, hlm 81)
Alur kegiatan pengelolaan makanan pada Instalasi Dapur Utama dan Gizi
Klinik RS adalah sebagai berikut seperti yang dijelaskan pada gambar 2.
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Sumber : (Indonesia. 2007, hlm 81)

Gambar 2 Alur Kegiatan Pengolahan, Penyimpanan Dan Pendistribusian
Makanan Rumah Sakit

II.3 Makanan
II.3.1 Definisi
Definisi makanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala
bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh dan membentuk atau
mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau mengatur semua proses
dalam tubuh. (KBBI. 2016)
Makanan adalah suatu substansi yang diperlukan oleh tubuh untuk
memberikan zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah yang berbeda yang diperlukan
untuk kesehatan tubuh yang optimal. Setiap makanan mengandung jenis dan
jumlah nutrien yang berbeda. Sementara diet adalah pengaturan jumlah dan jenis
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makanan yang dimakan setiap hari agar seseorang tetap sehat. (Hartono 2006,
hlm.3) Menurut Sunita pada tahun 2012, menyatakan bahwa makanan adalah
bahan selain obat yang mengandung zat-zat gizi, unsur-unsur atau ikatan kimia
yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, yang berguna bila dimasukkan ke
dalam tubuh. (Almatsier 2009, hlm.3)
Sehari-hari kita membutuhkan makanan yang mampu memberikan semua
zat gizi untuk kebutuhan fungsi normal tubuh. Selain kandungan gizi, makanan
harus aman untuk dikonsumsi dilihat dari segi kandungan zat racun, mikroba
patogen, atau zat lain yang berbahaya bagi tubuh. Bila makanan tidak dipilih
dengan baik, tubuh akan mengalami kekurangan zat esensial tertentu. (Almatsier
2009, hlm.8)

II.3.3 Klasifikasi Makanan
II.3.3.1 Berdasarkan Bentuk dan Teksturnya.
Makanan bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan teksturnya menjadi
(Almatsier 2006, hlm.29-47):
a. Makanan Biasa
Makanan biasa adalah makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari
dengan jenis yang beraneka ragam, baik dari segi variasi, bentuk,
tekstur, dan aromanya.
Makanan ini disusun berdasarkan Pola Menu Seimbang dan Angka
Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi orang dewasa sehat.
Makanan ini bisa diberikan kepada pasien dengan penyakit yang tidak
membutuhkan diet khusus. Walaupun pasien tidak mempunyai
pantangan makanan jenis tertentu, sebaiknya makanan yang diberikan
dalam bentuk yang mudah dicerna dan tidak merangsang atau
memberatkan saluran cerna.
Tujuan pemberian makanan biasa sebagai diet adalah untuk memberikan
makanan sesuai kebutuhan gizi untuk mencegah dan mengurangi
kerusakan jaringan tubuh.
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b. Makanan Lunak
Makanan lunak adalah makanan yang memiliki tekstur lembek dan
mudah untuk dikunyah, ditelan dan dicerna dibandingkan makanan
biasa. Makanan ini mengandung cukup zat – zat gizi, asalkan pasien
mampu mengkonsumsi makanan dalam jumlah cukup.
Tujuan pemberian makanan lunak sebagai diet adalah untuk memberikan
makanan dalam konsistensi lunak agar mudah ditelan dan dicerna sesuai
kebutuhan gizi dan keadaan penyakit pasien.
Makanan lunak diberikan kepada pasien pasca operasi tertentu, penyakit
infeksi disertai dengan peningkatan suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi,
kesulitan mengunyah dan menelan, serta perpindahan dari makanan
saring ke makanan biasa.
c. Makanan Saring
Makanan saring adalah makanan semi padat yang mempunyai tekstur
lebih halus dari makanan lunak, sehingga lebih mudah ditelan dan
dicerna. Berdasarkan keadaan penyakit pasien, makanan saring dapat
diberikan langsung kepada pasien atau merupakan perpindahan dari
makanan cair kental ke makanan lunak.
Tujuan pemberian makanan saring sebagai diet adalah untuk
memberikan makanan dalam bentuk semipadat sejumlah yang
mendekati kebutuhan gizi pasien untuk jangka waktu pendek sebagai
proses adaptasi terhadap bentuk makanan yang lebih padat.
Makanan saring diberikan kepada pasien pasca operasi tertentu, infeksi
akut seperti infeksi saluran cerna, serta perpindahan dari makanan cair
kental ke makanan lunak. Makanan ini hanya diberikan dalam jangka
pendek, yaitu 1-3 saja dikarenakan makanan ini mengandung kurang
serat dan vitamin C.
d. Makanan cair
Makanan cair adalah makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga
kental. Makanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan
mengunyah, menelan dan mencernakan makanan yang disebabkan oleh
menurunnya kesadaran, suhu tinggi, rasa mual dan muntah, pasca

UPN "VETERAN" JAKARTA

23

pendarahan saluran cerna, serta pra dan pasca bedah. Makanan dapat
diberikan secara oral atau parenteral.
Makanan cair dibedakan berdasarkan konsistensi sebagai berikut :
1) Makanan cair jernih
Adalah makanan yang disajikan dalam bentuk cairan jernih pada
suhu ruang dengan kandungan sisa (residu) minimal dan tembus
pandang bila diletakkan dalam wadah bening. Diberikan kepada
pasien sebelum dan sesudah operasi tertentu, mual dan muntah,
makanan pada tahap awal perdarahan saluran cerna. Nilai gizinya
sangat rendah karena hanya mengandung karbohidrat.
2) Makanan cair penuh
Adalah makanan yang disajikan berbentuk cairan jernih atau
semicair dan tidak “tembus pandang” bila diletakkan dalam wadah
bening.pada suhu ruang dengan kandungan sisa (residu) minimal.
Makanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan
mengunyah, menelan dan mencernakan makanan padat, misalnya
pada operasi mulut atau tenggorok, kesadaran menurun. Makanan
dapat diberikan melalui oral, pipa atau enteral, secara bolus, atau
drip (tetes).
3) Makanan cair kental
Makanan yang mempunyai konsistensi kental atau semipadat pada
suhu kamar, tidak membutuhkan proses mengunyah dan mudah
ditelan. Makanan ini diberikan kepada pasien yang tidak mampu
mengunyah, menelan, dan untuk mencegah terjadinya aspirasi
pada pasien dengan penyakit seperti ulkus petikum dan gangguan
struktural atau motorik rongga mulut. (Almatsier 2006, hlm.29-47)
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II.3.3.2 Berdasarkan Jenis Diet
Makanan bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis dietnya menjadi (Almatsier
2006, hlm. 53-77) :
a. Diet Energi Tinggi Protein Tinggi
Diet Energi Tinggi Protein Tinggi adalah diet yang mengandung energi
dan protein di atas kebutuhan normal. Diet diberikan dalam bentuk
makanan biasa ditambah bahan makanan sumber protein tinggi. Diet ini
diberikan ketika pasien telah mampu untuk menerima makanan lengkap
dan cukup nafsu makan.
Diet ini diberikan kepada pasien dengan Kurang Energi Protein (KEP),
pasien sebelum dan sesudah operasi tertentu, multi trauma, selama
radioterapi dan kemoterapi, luka bakar berat, baru sembuh dari penyakit
dengan panas tinggi, hipertiroid dan hamil.
b. Diet Energi Rendah
Diet Energi Rendah (DER) adalah diet dengan cakupan kebutuhan
energinya di bawah kebutuhan normal namun cukup vitamin dan
mineral dan banyak mengandung serat yang bermanfaat untuk
penurunan berat badan. Tujuan dari diet ini adalah membatasi asupan
energi untuk mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan
Indeks Massa Tubuh (IMT) normal yaitu 18,5-25 kg/m2.
Berdasarkan jumlah kalorinya, DER dibedakan menjadi Diet Energi
Rendah DER1 dengan jumlah kalori 1200 kkal dan Diet Energi Rendah
DER2 dengan jumlah kalori 1500 kkal. Diet ini diberikan kepada pasien
yang mempunyai IMT > 25 kg/m2 setelah dilakukan pemeriksaan dan
konsultasi terlebih dahulu.
c. Diet Garam Rendah
Diet Garam Rendah adalah diet dengan mengurangi asupan natrium
sehari yaitu kurang dari 6 gram sehari. Tujuan dari diet ini adalah untuk
membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh
dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Diet ini
diberikan kepada pasien dengan edema atau asites dengan atau tanpa
hipertensi, penyakit ginjal tertentu, toksemia pada kehamilan, dan
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hipertensi esensial. Berdasarkan jumlah asupan garam yang diterima
pasien, diet ini dibedakan menjadi:
1) Diet Garam Rendah 1
Diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan atau hipertensi
berat. Pada pengolahan makanannya tidak ditambahkan garam
dapur. Jumlah asupan natrium yang diperbolehkan adalah 200-400
mg Na.
2) Diet Garam Rendah 2
Diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan atau hipertensi
tidak terlalu berat. Pemberian makanan sehari sama dengan Diet
Garam

Rendah

1.

Pada

pengolahan

makanannya

boleh

menggunakan setengah sendok teh garam dapur. Jumlah asupan
natrium yang diperbolehkan adalah 600-800 mg Na.
3) Diet Garam Rendah 3
Diberikan kepada pasien dengan edema, asites dan atau hipertensi
ringan. Pemberian makanan sehari sama dengan Diet Garam
Rendah 1. Pada pengolahan makanannya boleh menggunakan satu
sendok teh (4 g)

garam dapur. Jumlah asupan natrium yang

diperbolehkan adalah 1000-1200 mg Na.
d. Diet Serat Tinggi
Serat terdiri dari dua golongan, yaitu serat larut air dan serat tidak larut
air. Serat tidak larut air, seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin
berfungsi untuk melancarkan defekasi sehingga mencegah obstipasi,
hemoroid, dan diverticulosis. Serat larut air, seperti pektin, gum, dan
mukilase berfungsi untuk mengikat asam empedu sehingga dapat
menurunkan absorpsi lemak dan kolestrol darah yang dapat menurunkan
resiko, mencegah dan meringankan penyakit jantung koroner.
Diet serat tinggi mengandung energi rendah sehingga dapat membantu
menurunkan berat badan. Tujuan diet serat tinggi adalah memberikan
makanan sesuai dengan kebutuhan gizi yang tinggi serat sehingga dapat
merangsang peristaltik usus agar proses defekasi berjalan normal. Diet
ini

diberikan

kepada

pasien

konstipasi
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divertikulosis. Lama pemberian diet disesuaikan dengan perkembangan
penyakit pasien.
e. Diet Sisa Rendah
Diet Sisa Rendah adalah makanan yang terdiri dari bahan makanan
rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Yang dimaksud
dengan sisa adalah bagian makanan yang tidak diserap seperti terdapat
didalam susu dan produk susu serta daging berserat kasar (liat). Tujuan
pemberian Diet Sisa Rendah adalah untuk memberikan makanan sesuai
kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa sehingga dapat
membatasi volume feses, dan tidak merangsang saluran cerna. Diet ini
diberikan kepada pasien dengan diare berat, peradangan saluran cerna,
hemoroid berat, divertikulitis akut, obstipasi spastik, penyumbatan
sebagian saluran cerna, serta pra dan pasca operasi saluran cerna.
Menurut beratnya penyakit, diet dibedakan menjadi :
1) Diet Sisa Rendah I
Diet ini diberikan dalam bentuk disaring atau diblender. Makanan
ini tidak mengandung serat tinggi maupun sedang, bumbu tajam,
susu, daging berserat kasar (liat), dan membatasi penggunaan gula
dan lemak. Kandungan serat yang diperbolehkan yaitu maksimal 4
gram. Diet ini rendah energi dan sebagian besar zat gizi.
2) Diet Sisa Rendah II
Diet ini merupakan makanan peralihan dari Diet Sisa Rendah I ke
makanan biasa. Diberikan bila penyakit mulai membaik atau
penyakit bersifat kronis. Makanan diberikan dalam bentuk lunak
atau cincang. Makanan berserat sedang masih diperbolehkan,
sedangkan

makanan

berserat

tinggi

tidak

diperbolehkan.

Kandungan serat diet ini adalah 4-8 gram. (Almatsier 2006, hlm.
53-77)
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II.3.3.3 Berdasarkan Diagnosis Penyakit
Terapi nutrisi dan diet mempunyai peranan yang penting dalam aspek
pencegahan dan penyembuhan sejumlah penyakit. Ketika pasien akan
meninggalkan Rumah Sakit, terutama pasien dengan penyakit degeneratif dan
metabolik yang notabenenya tidak bisa disembuhkan namun bisa dikendalikan
maka hal penting yang perlu digaris bawahi adalah penyakit harus diperlakukan
sebagai sahabat yang perlu didekati bukan sebagai musuh yang perlu ditakutkan.
Sehingga penting untuk dokter dan ahli gizi untuk menyampaikan pemahaman
mengenai penyakit dan terapi gizi yang sesuai kepada pasien. (Hartono 2006,
hlm.123)
Sebagai upaya pencegahan dan atau terapi menurut kebutuhan masingmasing pasien, terapi nutrisi atau diet berdasarkan diagnosis penyakit yang dapat
diresepkan oleh dokter yang merawat pasien atau dokter spesialis gizi klinik
adalah sebagai berikut, (Hartono 2006, hlm.123):
a. Penyakit Saluran Cerna Atas
1) Diet Disfagia
Disfagia adalah kesulitan menelan makanan karena terdapat
gangguan pada saluran cerna bagian atas hal ini biasa terjadi karena
terdapat adanya kelainan sistem saraf menelan, pascastroke, dan
adanya massa atau tumor yang menutupi saluran cerna bagian atas.
Pasien yang menderita disfagia, memerlukan penanganan diet khusus
yang bertujuan untuk menurunkan resiko aspirasi akibat masuknya
makanan kedalam saluran pernapasan, mencegah dan mengoreksi
defisiensi zat gizi dan cairan.
Bentuk makanan yang diberikan kepada pasien disfagia bergantung
pada cara pemberian makanan. Jika diberikan melalui pipa, maka
bentuk makanan yang diberikan adalah makanan cair penuh. Jika
makanan diberikan per oral, makan bentuk makanan yang diberikan
adalah makanan cair kental,saring atau lunak.
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2) Diet Pasca Hematemesis-Melena
Hematemesis-Melena adalah suatu keadaan dimana pasien muntah
dan buang air besar berupa darah akibat terdapatnya luka atau
kerusakan pada saluran cerna. Pasien yang menderita HematemesisMelena, memerlukan penanganan diet khusus yang bertujuan untuk
memberikan makanan secukupnya yang memungkinkan istirahat
pada saluran cerna, mengurangi risiko terjadinya perdarahan pada
saluran cerna kembali, mencegah aspirasi, dan memberikan asupan
gizi dan keadaan gizi sebaik mungkin untuk pasien.
Diet diberikan dalam bentuk makanan cair jernih, setiap 2-3 jam
pascaperdarahan. Nilai gizi pada diet ini sangat rendah, sehingga
pemberian diet ini hanya untuk 1-2 hari saja.
3) Diet Penyakit Lambung
Diet penyakit lambung atau gastrointestinal meliputi penyakitpenyakit seperti gastritis akut dan kronis, ulkus peptikum, pasca
operasi lambung, kanker lambung, dan sindrom dispepsia.
Tujuan pemberian diet kepada pasien dengan penyakit lambung
adalah untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya yang
tidak memberatkan lambung serta mencegah dan menetralkan sekresi
asama lambung yang berlebihan. Berdasarkan beratnya penyakit, diet
lambung ini dibedakan menjadi :
a) Diet Lambung I
Diet Lambung I diberikan kepada pasien gastritis akut, ulkus
peptikum, pasca perdarahan, dan tifus abdominalis berat. Makanan
diberikan dalam bentuk saring dan merupakan perpindahan dari
diet pasca Hematemesis-Melena, atau setelah fase akut teratasi.
Makanan diberikan setiap 3 jam sekali selama 1-2 hari
dikarenakan diet ini mengandung sedikit energi, zat besi, tiamin
dan vitamin C.
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b) Diet Lambung II
Diet Lambung II diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung
I, kepada pasien ulkus peptikum, gastritis kronis, dan tifus
abdominalis ringan. Makanan diberikan dalam bentuk lunak, porsi
kecil dan diberikan berupa 3 kali makanan lengkap dan 2-3 kali
makanan selingan. Makanan ini mengandung cukup energi, zat
besi, vitamin C tetapi kurang tiamin.
c) Diet Lambung III
Diet Lambung III diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung
II, kepada pasien ulkus peptikum, gastritis kronis, dan tifus
abdominalis yang hampir sembuh. Makanan diberikan dalam
bentuk lunak atau biasa bergantung pada toleransi pasien.
Makanan ini mengandung cukup energi dan zat gizi lainnya.
(Almatsier 2006, hlm. 106-113)

b. Penyakit Saluran Cerna Bawah
1) Diet Penyakit Usus Inflamatorik
Penyakit Usus Inflamatorik peradangan pada usus besar dan ileum
dengan gejala seperti diare disertai darah, lendir, nyeri abdomen,
berat badan berkurang, nafsu makan berkurang, demam dan
kemungkinan terjadi steatorea (adanya lemak dalam feses). Tujuan
pemberian diet pada pasien ini adalah untuk memperbaiki
keseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti kehilangan zat gizi
dan memperbaiki status gizi kurang, mencegah iritasi dan inflamasi
lebih lanjut, dan mengistirahatkan usus pada masa akut.
Pasien dengan Penyakit Usus Inflamatorik dapat diberikan makanan
berupa makanan cair, lunak, biasa, atau diet sisa rendah dengan
modifikasi rendah laktosa atau menggunakan lemak trigliserida rantai
sedang.
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2) Diet Penyakit Divertikular
Penyakit Divertikular terdiri dari penyakit divertikulosis dan
divertikulitis. Penyakit divertikulosis adalah suatu penyakit dengan
terbentuknya kantong-kantong kecil pada dinding kolon yang terjadi
karena adanya tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik.
Biasa terjadi pada lansia yang kurang mengonsumsi serat. Tujuan
pemberian diet kepada pasien divertikulosis adalah meningkatkan
volume dan konsistensi feses, menurunkan tekanan intraluminal dan
mencegah infeksi. Jenis diet yang diberikan adalah Diet Serat Tinggi.
Penyakit divertikulitis adalah suatu penyakit yang terjadi bila terdapat
adanya penumpukan sisa makanan pada divertikular sehingga
menyebabkan timbulnya suatu peradangan lokal. Tujuan pemberian
diet kepada pasien divertikulitis adalah mengistirahatkan usus untuk
mencegah terjadinya perforasi usus dan mencegah akibat laksatif dari
makanan berserat tinggi. Jenis diet yang diberikan adalah makanan
cair jernih, Diet sisa rendah I, atau Diet sisa rendah II dalam bentuk
cair kental atau penuh, saring, lunak atau biasa. (Almatsier 2006, hlm.
116-119)

c. Diet Penyakit Hati
Hati (Hepar) berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan
protein. Sebagian besar hasil pencernaan setelah diabsorpsi, langsung
dibawa ke hati untuk disimpan atau diubah menjadi bentuk lain dan
diangkut ke bagian tubuh yang membutuhkan. Kerusakan pada hati akan
berpengaruh terhadap fungsi saluran cerna dan pemanfaatan zat gizi
dalam tubuh sehingga sering menyebabkan gangguan gizi. Penyakit hati
yang paling sering ditemukan adalah sirosis dan hepatitis.
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Tujuan pemberian diet kepada pasien penyakit hati adalah untuk
mencapai dan mempertahankan status gizi normal tanpa memberatkan
fungsi hati. Berdasarkan beratnya penyakit, diet ini dibedakan menjadi :
1) Diet Hati I
Diet Hati I diberikan kepada pasien dalam keadaan akut atau keadaan
prekoma sudah dapat diatasi dan pasien sudah mempunyai nafsu
makan. Makanan yang diberikan dalam bentuk cincang atau lunak.
Pemberian protein dibatasi, hanya diperbolehkan sebanyak 30
gram/hari dan lemak diberikan dalam bentuk yang mudah untuk
dicerna. Formula enteral dengan asam amino rantai cabang yaitu
leusin, isoleusin, dan valin dapat digunakan. Jika pasien masih
mengalami asites dan diuresis yang belum teratasi, maka pemberian
cairan dibatasi maksimal 1 liter/hari.
Makanan ini hanya diperbolehkan diberikan selama beberapa hari
karena makanan ini mengandung rendah energi, protein, kalsium, zat
besi, dan tiamin. Menurut beratnya retensi garam atau air, makanan
diberikan sebagai Diet Hati I Garam Rendah. Bila ada tanda-tanda
asites hebat atau diuresis belum membaik, diberikan Diet Garam
Rendah I. Untuk menambah kandungan energi, selain makanan
peroral, berikan juga makanan parenteral berupa cairan glukosa.
2) Diet Hati II
Diet Hati II diberikan sebagai makanan perpindahan dari Diet Hati I
kepada pasien yang sudah mempunyai cukup nafsu makan. Pasien
diberikan makanan dengan konsistensi lunak atau biasa dengan
kandungan protein 1kg/BB dan lemak sedang (20-25% dari
kebutuhan energi total) dalam bentuk yang mudah dicerna. Makanan
ini mengandung cukup energi, zat besi, vitamin A, dan C, tetapi
kurang kalsium dan tiamin. Menurut beratnya retensi garam atau air,
makanan diberikan sebagai Diet Hati II Garam Rendah. Bila keadaan
asites dan diuresis masih belum baik, diet mengikuti pola Diet Garam
Rendah I
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3) Diet Hati III
Diet Hati III adalah makanan perpindahan dari diet Hati II atau
kepada pasien hepatitis atau sirosis yang telah mempunyai nafsu
makan, dapat menerima protein, dan tidak menunjukan gejala sirosis
hati aktif. Konsistensi makanan yang diberikan adalah makanan lunak
atau biasa. Makanan ini mengandung cukup energi, protein, lemak,
mineral dan vitamin tetapi tinggi karbohidrat. Menurut beratnya
retensi garam atau air, makanan diberikan sebagai Diet Hati III
Garam Rendah I.
d. HIV/AIDS
1) Jenis Diet : Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP)
Penyakit

Acquired

Imunodeficiency

Syndrome

(AIDS)

akan

menimbulkan suatu keadaan penurunan kekebalan tubuh atau
imonodefisiensi. Status gizi mempunyai hubungan yang erat dengan
imunitas. Keadaan malnutrisi akan mengganggu fungsi kekebalan
sehingga tubuh tidak bisa melawan infeksi. Adanya infeksi yang
berlangsung dalam tubuh akan meningkatkan risiko malnutrisi. Oleh
karena itu, pentingnya status gizi yang optimal sangat diperlukan
untuk membantu melawan infeksi, walaupun hubungan antara
malnutrisi dan perkembangan penyakit AIDS masih belum dipahami
sepenuhnya.
Pada penyakit AIDS akan terjadi peningkatan laju metabolisme dan
gangguan penyerapan nutrien akibat infeksi sekunder. Apabila semua
kondisi ini tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan
malnutrisi, pelisutan otot, dan penurunan kualitas hidup pasien.
Pasien mudah lelah, luka-luka pada mulut dan kerongkongan,
gangguan kecemasan, mual, muntah, gangguan menelan dan indra
pengecap dan disertai sesak napas.
Semua kondisi ini akan menambah buruk asupan nutrisi pasien.
Untuk mencegah semua kondisi tersebut maka perlu dilakukan
penilaian status gizi yang lengkap, pengkajian terhadap kebiasaan
diet, pemantauan ketat berat badan, terapi untuk anemia gizi dengan
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pemberian asam folat, multivitamin dan mineral setiap hari dengan
takaran yang telah ditentukan.
2) Prinsip Nutrisi
a) Intervensi

gizi yang agresif kepada pasien yang mengalami

penurunan berat badan yang bermakna
b) Jika

kadar

albumin

turun

dibawah

kadar

2,8

mg/dL,

pertimbangkan pemberian preparat peptide dengan asupan kalori
(35-40 Kcal/hari) untuk membantu menaikan kadar albumin atau
paling tidak mencegah penurunan lebih lanjut
c) Pasien yang dirawat dengan infeksi oputunistik harus mendapat
semua vitamin dan mineral dengan takaran yang menyamai 100200 % AKG
d) Pada pasien diare (eksresi >500 ml/hari) harus mendapat preparat
suplemen vitamin larut air dengan takaran 100-200 % AKG serta
ditambah sulfat, magnesium, kalium untuk mempertahankan kadar
mineral normal dalam serum
e) Suplemen gizi dapat diberikan untuk meningkatkan asupan kalori
dengan mempertimbangkan penerimaan pasien yang mungkin
terbatas
f) Nutrisi parenteral total hanya diberikan kepada pasien yang tidak
bisa menerima nutrisi enteral akibat malabsorpsi yang signifikan.
(Hartono 2006, hlm.124-127)
e. Anemia
1) Jenis Diet : Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP)
Anemia merupakan suatu keadaan dimana terjadi penurunan jumlah
eritrosit atau kadar hemoglobin dalam darah. Anemia mengakibatkan
tubuh menjadi lebih mudah lelah, sakit kepala dikarenakan perubahan
posisi tubuh, palpitasi, letargi, dan mudahnya untuk terkena penyakit
infeksi. Risiko tertinggi untuk terkena penyakit anemia adalah balita,
wanta dengan haid yang banyak dan lama, ibu hamil, manula, dan
pecandu alkohol.
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Upaya pencegahan anemia lebih ditekankan kepada evaluasi diet dan
kecukupan asupan nutrien seperti zat besi, vitamin B12, dan folat.
2) Preskripsi Diet
a) Makan makanan yang kaya akan zat besi, vitamin B12, dan folat
seperti hati, kerang-kerangan, sereal yang diperkaya zat besi,
udang, ikan, ragi (misal tempe) dan sereal utuh
b) Makan makanan sumber protein hewani dan nabati dalam jumlah
dan proporsi yang seimbang. Kebutuhan protein bukan hanya
diperlukan untuk membentuk komponen globin dalam hemoglobin
tetapi juga dibutuhkan bagi pembentukan berbagai enzim dalam
metabolisme sel, perbaikan jaringan yang rusak dan untuk
mendukung proses pertumbuhan
c) Makan sayuran hijau paling tidak sebanyak 3 porsi/hari untuk
memenuhi kebutuhan akan zat besi
d) Minum sari buah yang kaya akan vitamin C setidaknya satu gelas
per hari seperti

sari jambu, jeruk atau tomat. Vitamin C

diperlukan bagi penderita anemia untuk membantu meningkatkan
absoprsi zat besi pada saat pencernaan. (Hartono 2006, hlm.127131)
f. Artitis Reumatoid dan penyakit sendi lainnya
1) Nutrisi preventif
Sebaiknya konsumsi diet yang kaya buah serta sayuran dan kurangi
memakan produk daging yang mengandung lemak dan makanan yang
mengandung lemak
2) Nutrisi Kuratif
a) Monitor berat badan : penurunan berat badan yang tidak
dikehendaki, dapat menjadi indikator dini terjadinya malnutrisi
b) Pertahankan asupan protein 0,8 g/kgBB/hari, tidak dianjurkan
asupan protein yang berlebihan
c) Asupan buah dan sayuran harus lebih dari 5 kali sajian per hari
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d) Diet rendah lemak (<30% asupan total kalori ) dengan <5%
jumlah kalori dari lemak tak jenuh ganda (asam lemak omega-6)
dan >10% dari lemak tak jenuh tunggal (asam lemak omega -9)
dapat dianjurkan untuk mengurangi respon inflamasi
e) Meningkatkan asupan lemak omega 3 yang ternyata dapat
mengurangi inflamsi
f) Perhatikan kecukupan B6 atau asama askorbat
g) Berikan suplemen multivitamin dan mineral setiap hari jika asupan
dari makanan tampaknya tidak mencukupi
h) Untuk pasien dengan anemia defisiensi besi yang sudah
didiagnostik bisa diberikan preparat zat gizi, pemberian preparat
besi tidak meresponsif pada pasien dengan anemia penyakit kronis
i) Pasien yang mendapatkan kortikosteroid haru disertai tambahan
kalsium dan kalium. (Hartono 2006, hlm.127-133)

II.4 Penyelenggaraan Makanan
Penyelenggaraan makanan Rumah Sakit adalah serangkaian proses kegiatan
yang dimulai dari perencanaan menu, kebutuhan bahan makanan dan anggaran
belanja. Lalu dilanjutkan dengan pengadaan bahan makanan, penerimaan dan
penyimpanan, pemasakan bahan makanan, distribusi dan pencatatan, pelaporan
serta evaluasi. (Indonesia. 2013, hlm. 25)
‘Penyelenggaraan makan di Rumah Sakit tidak seperti penyelenggaraan
makan di hotel atau rumah makan, karena setiap pasien membutuhkan asupan
makanan yang sangat berbeda untuk memenuhi kebutuhan gizi’ (Herawati dkk.
2014, hlm.238)

II.4.1Tujuan
Tujuan dari penyelenggaraan makanan di Rumah Sakit adalah tersedianya
makanan yang memenuhi angka kecukupan gizi tiap pasien, aman untuk
dikonsumsi dan dapat diterima baik oleh pasien sehingga diharapkan setelah
pemenuhan gizi tersebut tercapai pasien bisa pulang dengan status gizi yang
optimal. (Indonesia. 2013, hlm. 25)
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II.4.2 Bentuk Penyelenggaraan Makanan Di Rumah Sakit
Bentuk penyelenggaraan makanan di Rumah Sakit meliputi (Indonesia.
2013, hlm. 25-26):
a. Sistem Swakelola
Sistem swakelola adalah adalah suatu bentuk penyelenggaraan makanan
yang menggunakan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di
Rumah Sakit yang terdiri dari tenaga, dana, metoda, sarana dan
prasarana Rumah Sakit. Peran dari instalasi gizi disini adalah sebagai
penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan makanan.
Pada pelaksanaannya Instalasi Gizi mengelola kegiatan gizi sesuai
fungsi manajemen yang dianut dan mengacu pada Pedoman Pelayanan
Gizi Rumah Sakit yang berlaku dan menerapkan Standar Prosedur yang
ditetapkan.
b. Sistem Diborongkan ke Jasa Boga (Out-sourcing)
Sistem diborongkan ke jasa boga (out-sourching) adalah suatu bentuk
penyelenggaraan makanan yang menggunakan perusahaan jasa boga
atau catering sebagai sumber penyedia makanan Rumah Sakit. Sistem
ini diklasifikasikan menjadi diborongkan hanya sebagian (semi outsourcing) dan diborongkan secara penuh penuh (full out-sourching).
Penyelenggaraan makanan dalam hal ini perusahaan jasa boga atau
catering yang telah ditunjuk oleh Rumah Sakit jika menggunakan
sarana, prasarana dan tenaga milik Rumah Sakit digolongkan kedalam
sistem diborongkan sebagian (semi out-sourcing). Namun, jika
perusahaan jasa boga tersebut tidak menggunakan sarana, prasarana, dan
tenaga milik Rumah Sakit maka digolongkan diborongkan secara penuh
penuh (full out-sourching).
Bentuk penyelenggaraan makanan dengan sistem diborongkan ke jasa
boga (out-sourching), rangkaian kegiatan seperti perencana menu,
penentu standar porsi, pemesanan makanan, penilai kualitas dan
kuantitas makanan ditentukan oleh dietisien Rumah Sakit dengan
spesifikasi hidangan yang telah diatur dalam kontrak.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
715/Menkes/SK/V/2003 tentang Prasyarat Kesehatan Jasa Boga
disebutkan bahwa prasyarat yang dimiliki jasa boga untuk golongan B
termasuk diantaranya ialah Rumah Sakit yaitu :
1) Telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Propinsi setempat
2) Telah mendapat ijin Penyehatan Makanan Golongan B dan memiliki
tenaga Ahli Gizi/Dietisien
3) Pengusaha telah memiliki sertifikat kursus Penyehatan Makanan
4) Semua karyawan memiliki sertifikat kursus Penyehatan Makanan
5) Semua karyawan bebas penyakit menular dan bersih.
c. Sistem Kombinasi
Bentuk terakhir penyelenggaraan makanan yang juga merupakan
penggabungan dari kedua dari kedua sistem sebelumnya atau dikenal
dengan sistem kombinasi. Untuk kelas VIP atau makanan karyawan,
Rumah Sakit memanfaatkan jasa boga atau

catering

sebagai

penyelenggara makannya. Sedangkan selebihnya dilakukan dengan
swakelola

atau

memanfaatkan

sumberdaya

yang

ada

untuk

memaksimalkan sumberdaya yang ada. (Indonesia. 2013, hlm. 25-26)

II.4.3 Kegiatan Penyelenggaraan Makanan
Kegiatan penyelenggaraan makanan untuk konsumen Rumah Sakit meliputi:
a. Penetapan Peraturan Pemberian Makanan Rumah Sakit
Peraturan Pemberian Makanan Rumah Sakit (PPMRS) adalah Sebuah
pedoman yang dijadikan acuan dasar dalam pemberian makanan kepada
pasien dan karyawan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan konsumen
yang dilayani, kandungan gizi, pola menu dan frekuensi makan sehari
dan jenis menu. Pedoman ini ditetapakan oleh pimpinan Rumah Sakit
untuk dipenuhi dan dijalani sebagaimanan mestinya. (Indonesia. 2013,
hlm. 27)
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b. Penyusunan Standar Bahan Makanan Rumah Sakit
Penyusunan Standar Bahan Makanan Rumah Sakit mengacu pada
standar bahan makan sehari, yaitu sebuah pedoman yang mengatur
macam dan jumlah bahan makanan (berat kotor) seorang sehari, disusun
berdasarkan kecukupan gizi pasien yang tercantum dalam Penuntun Diet
dan disesuaikan dengan kebijakan Rumah Sakit. (Indonesia. 2013, hlm.
27)
c. Perencanaan Menu
Perencanaan menu adalah serangkaian proses penyusunan dan
pemaduan

hidangan

berdasarkan

selera

konsumen/pasien

untuk

memenuhi kecukupan gizi pasien dalam variasi yang serasi dan
harmonis namun tetap sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit yang
terkait. Tujuan disusunnya perancanaan menu adalah untuk memenuhi
kecukupan gizi, selera konsumen serta untuk memenuhi kepentingan
penyelenggaraan makanan di Rumah Sakit. (Indonesia. 2013, hlm. 27)
Beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dalam perencanaan menu
yaitu:
1) Peraturan Pemberian Makanan Rumah Sakit
Peraturan Pemberian Makanan Rumah Sakit (PPMRS) adalah
pedoman yang dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaran makanan
untuk pasien dan karyawan
2) Kecukupan gizi konsumen
Buku penuntun diet atau Angka Kecukupan Gizi mutakhir bisa
digunakan sebagai panduan untuk memenuhi angka kecukupan gizi
konsumen. Dengan panduan tersebut, menu makanan diharapkan
dapat memenuhi pola gizi seimbang.
3) Ketersediaan bahan makanan dipasar
Tersedianya bahan makanan mentah di pasar akan berpengaruh pada
bahan makanan yang akan diolah untuk menjadi menu hidangan
terpilih. Pada saat musim bahan makanan tertentu, maka bahan
makanan tersebut akan diolah untuk menggantikan bahan makanan
lain yang frekuensi penggunaannya lebih dari 1 siklus.
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4) Dana/anggaran
Dalam perencanaan menu yang baik perlu adanya pengalokasian dana
yang akan digunakan untuk menentukan macam, jumlah dan
spesifikasi bahan makanan yang akan dipakai.
5) Karakteristik bahan makanan
Dipaparkan oleh Eriska pada tahun 2015, bahan makanan adalah
bahan alamiah yang dapat menjadi sumber kalori dan memberikan
bahan yang diperlukan untuk menunjang proses kehidupan.
(Zulfianasari 2016, hlm 31)
Setiap bahan makanan mempunyai ciri khas karakteristik tersendiri.
Untuk perancanaan menu yang baik sebaiknya memvariasikan ukuran
dan bentuk dari bahan makanan tersebut. Seperti, bahan makanan
berwarna hijau dapat dikombinasi dengan bahan makanan berwarna
putih atau kuning.
6) Food habit dan Preferences
Food habit yaitu kebiasaan dan respon seseorang terhadap cara
pemilihan, pengonsumsian dan penggunaan makanan sesuai dengan
kondisi sosial budayanya masing-masing sedangkan food preferences
yaitu makanan yang telah terpilih dan disukai oleh pasien setelah
memilih dari berbagai tawaran yang telah disediakan.
Bahan makanan yang tidak terpilih dan tidak disukai oleh konsumen
akan dipikirkan lagi penggunaannya kedepan untuk masuk kedalam
pilihan menu makanan.
7) Fasilitas fisik dan peralatan
Fasilitas fisik dan peralatan dapat dapat menjadi dasar dalam
menentukan item menu yang akan diproduksi dan ikut andil dalam
pembuatan perencanaan menu.
8) Macam dan Jumlah Tenaga
Untuk setiap item menu yang akan diproduksi juga harus
mempertimbangkan jumlah, kualifikasi dan keterampilan tenaga
pemasak makanan. Dengan keahlian yang mumpuni maka proses
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perencanaan menu akan berjalan lancar. (Indonesia. 2013, hlm. 2728)

II.4.4 Diet Rumah Sakit
Diet adalah pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi setiap
hari agar hidup seseorang menjadi lebih sehat. Diet yang dilakukan di Rumah
Sakit dengan maksud untuk meningkatkan status gizi pasien guna mencapai
kesembuhan pasien disebut dengan diet Rumah Sakit. Pasien yang notabene nya
adalah orang yang sakit, maka penyediaan makanan dan air adalah yang paling
fundamental, maka dari itu dibuatlah sebuah rekomendasai yang lebih spesifik
mengenai peraturan cara makanan dan pemberian makanan yang tertuang dalam
Pedoman diet Rumah Sakit. (Hartono 2006, hlm. 3-5)
Klasifikasi makanan di Rumah Sakit berdasarkan tujuan dari diet tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Makanan dengan kandungan nutrien yang baik dan seimbang. Makanan
ini diatur berdasarkan keadaan penyakit dan status gizi dari masingmasing pasien.
b. Makanan dengan tekstur dan konsistensi yang sesuai. Makanan ini
diperuntukkan khusus kepada pasien dengan masalah gastrointestinal
atau penyakit lainnya.
c. Makanan yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Contoh makanan
yang bisa menimbulkan intoleransi seperti makanan yang mengandung
bahan laktosa dan

gluten, makanan yang menimbulkan gas,

mengandung bahan yang lengket, terlalu pedas, manis, asin dan
berminyak. Perlu juga untuk menghindari makanan yang terlalu panas
atau dingin.
d. Makanan yang bebas unsur aditif berbahaya. Unsur aditif berbahaya
yang dimaksud seperti makanan yang mengandung pengawet, pewarna,
dll. Makanan alami dan segar lebih baik dibandingkan makanan yang
diawetkan atau dikalengkan.
e. Makanan dengan penampilan dan citarasa yang menarik. Makanan ini
dibuat untuk memunculkan selera makan pasien, karena pada umumnya
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pasien mengalami gangguan pada indra pengecap dan pembaunya.
(Hartono 2006, hlm. 7-8)

II.5 Higiene Sanitasi Makanan
II.5.1 Definisi
Higiene

adalah

usaha

kesehatan

preventif

yang

berfokus

untuk

meningkatkan kesehatan individu. Sedangkan sanitasi adalah usaha kesehatan
yang berfokus kepada lingkungan sehingga lebih banyak memperhatikan masalah
kebersihan untuk mencapai kesehatan. (Indonesia. 2013, hlm.72)
Kata sanitasi berasal dari kata latin “sanitas” yang berarti kesehatan.
Penerapannya

pada

industri

makanan,

sanitasi

adalah

penciptaan

dan

pemeliharaan kondisi yang higiene atau sehat. Sanitasi adalah penerapan ilmu
pengetahuan supaya makanan sehat saat diproses, disiapkan, dan dijual di
lingkungan yang bersih oleh pekerja yang sehat, untuk mencegah kontaminasi
mikroorganisme yang menyebabkan penyakit bawaan makanan, dan untuk
meminimalkan proliferasi mikroorganisme yang mengkontaminasi makanan.
(Purnwijayanti 2001, hlm.2)
Menurut WHO (dikutip dalam Darwin & Hardisman 2014), WHO
menyatatakan ‘Sanitasi ialah pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau
mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang membentuk mata rantai penularan
penyakit’ (Darwin & Hardisman 2014, hlm.43).
Sanitasi makanan adalah upaya dan tindakan untuk membebaskan makanan
dan minuman dari segala bahaya yang dapat menimbulkan kontaminasi kepada
makanan. Mulai dari sebelum proses produksi, proses pengolahan makanan,
penyiapan, pengangkutan, penjualan sampai makanan tersebut berada di tangan
konsumen. (Indonesia. 2013, hlm.73)
Dinas kesehatan sudah menetapkan kriteria khusus untuk sanitasi makanan,
misalnya, kebersihan orang pengolah makanan harus berbadan sehat, menutup
luka, menjaga kebersihan tangan, kuku, rambut, dan pakaian, memakai celemek,
mencuci tangan setiap kali akan memegang makanan. (Riyanto & Abdillah 2012,
hlm.78-79)
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Higiene sanitasi adalah suatu upaya untuk mengendalikan semua faktor
risiko yang bisa membahayakan makanan dan menghindarkan makanan tersebut
agar tetap steril dan tidak terkontaminasi sampai akhirnya disajikan. Pengolahan
makanan yang baik harus memperhatikan kaidah aturan yang berlaku sehingga
konsumen terlindungi dari hal-hal yang bisa membahayakan konsumen. Semua
proses pengolahan makanan ini harus sesuai dengan prinsip higiene sanitasi
makanan seperti yang telah tertuang dalam peraturan perundangan, mulai dari
pemilihan bahan makanan sampai dengan penyajian bahan makanan. (Indonesia.
2011, hlm 4-5).
Menurut Chusna pada tahun 2012 menyebutkan bahwa, ‘Higiene dan
sanitasi makanan adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan
pada kesehatan dan kebersihan makanan, minuman serta lingkungan dimana
makanan itu berada’. (Chusna 2012, hlm 22).

II.5.2 Tujuan dan Manfaat
Dengan adanya higiene sanitasi makanan diharapkan dapat terciptanya suatu
lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari kontaminasi sehingga bisa dihasilkan
suatu produk jadi yang aman untuk dikonsumsi. Penerapan higiene sanitasi
makanan mempunyai manfaat sebagai berikut (Chusna 2012, hlm 22).:
a. Tersedianya makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi
b. Mencegah terjadinya penyakit menular
c. Mencegah kecelakaan akibat kerja
d. Mencegah timbulnya bau yang tidak sedap
e. Menghindari pencemaran
f. Mengurangi angka kesakitan yang diakibatkan oleh makanan
g. Lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman.
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II.6 Prinsip Higiene Sanitasi Makanan
II.6.1 Pemilihan Bahan Makanan
Dipaparkan oleh Eriska pada tahun 2015, bahan makanan adalah bahan
alamiah yang dapat menjadi sumber kalori dan memberikan bahan yang
diperlukan untuk menunjang proses kehidupan. Bahan makanan dikelompokkan
menjadi bahan makanan hewani dan nabati. (Zulfianasari 2016, hlm 25)
Pangan yang dikonsumsi dapat merupakan media pembawa mikrob/bahan
kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kejadian luar biasa keracunan
pangan. Menurut laporan BPOM tahun 2013 menyatakan bahwa masyarakat
awam masih belum memahami dan menerapkan praktik keamanan pangan
sehingga promosi dan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat umum
(konsumen) serta produsen menjadi hal penting. (Suparmi & Desanti 2016,
hlm.188)
Sebelum makanan diolah perlu dilakukannya pemilihan bahan makanan hal
ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya keracunan, mempermudah
penanganan dan mempertahankan kualitas bahan makanan. Bahan makanan yang
baik dan sehatlah yang aman untuk dikonsumsi.Dalam memilih bahan makanan
sendiri ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti angka kecukupan gizi
pada bahan makanan tersebut, tidak mengandung zat berbahaya, pengawet, dan
pewarna. (Indonesia. 2011, hlm.11)
Pemilihan bahan makanan terdiri dari proses sebagai berikut:
a. Bahan-bahan makanan

seperti daging, susu, telur, ikan/udang,

buah,sayuran, tepung dan biji-bijian adalah bahan makanan yang rentan
terjadinya pembusukan, maka dari itu perlu diperhatian keseluruhan
mulai dari bentuk, warna dan rasanya.
b. Makanan yang difermentasikan harus dalam keadaan utuh, tidak berubah
warna, aroma dan rasa. Karena makanan ini diperoleh dengan bantuan
mikroorganisme, maka perlu diperhatikan kelayakannya, seperti masih
tercium aroma fermentasi dan tidak ditemukan jamur diseliling kemasan.
c. Makanan olahan pabrik atau biasa disebut makanan dalam kemasan
harus memenuhi kriteria seperti harus mempunyai label dan merk,
terdaftar oleh BPOM dan mempunyai nomor daftar, kemasan tidak
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rusak/pecah atau kembung, belum kadaluwarsa, dan penggunaan
kemasan hanya untuk satu kali pakai.
Sedangkan untuk makanan yang tidak dikemas harus baru dan segar,
tidak basi, busuk, rusak atau berjamur dan tidak mengandung bahan
berbahaya.
d. Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus sesuai dengan perarturan yang
berlaku.
Semua bahan makanan yang telah disortir dan siap untuk diolah,
didatangkan dan diterima untuk dimasukkan kedalam tempat penyimpanan bahan
makanan sesuai dengan jenis barang atau dapat langsung ke tempat pengolahan
makanan. Bahan yang sudah datang akan diterima, diperiksa, diteliti dan dicatat
untuk disesuaikan dengan daftar pesanan, waktu pesan dan spesifikasi yang telah
ditetapkan. (Indonesia. 2011, hlm.11)

II.6.2 Penyimpanan Bahan Makanan
Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara untuk menata,
menyimpan, memelihara jumlah, kualitas, dan keamanan bahan makanan kering
dan segar di gudang makanan kering dan gudang makanan beku/freezer. Tujuan
dilakukan penyimpanan adalah untuk menyediakan bahan makanan yang siap
digunakan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. (Indonesia.
2013, hlm.67)
Semua bahan makanan harus disimpan pada tempat yang sesuai sebelum
akhirnya diolah dan disajikan. Tempat yang dijadikan sebagai tempat
penyimpanan harus selalu diperhatikan kebersihannya, dan bisa melindungi bahan
makanan dari kontaminasi serangga, hewan pengerat dan hewan lain yang bisa
membahayakan bahan makanan. Prinsip yang digunakan dalam penyimpanan
adalah First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO) yaitu bahan
makanan yang pertama kali masuk ke dalam tempat penyimpanan dan mendekati
masa expired harus dipergunakan terlebih dahulu. (Indonesia. 2011, hlm.11-12)
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Bahan makanan kering disimpan pada tempat kering dan tidak lembab,
sedangkan bahan makanan yang cepat rusak harus disimpan di lemari pendingin.
Tiap bahan makanan yang cepat rusak diatur berdasarkan massa penggunaannya
dan disesuaikan suhu nya agar makanan tersebut tahan lama. (Indonesia. 2011,
hlm.11-12)
Tabel 1. Suhu penyimpanan menurut jenis makanan
Digunakan dalam waktu
No Jenis Bahan makanan

1

Daging, ikan, udang dan
olahannya

2

Telor, susu, dan olahannnya

3

Sayur, buah dan minuman

4

Tepung dan biji

3 hari atau

1 minggu atau

1 minggu

kurang

kurang

atau lebih

- 5o s/d 0oC

- 10o s/d -5oC

> - 10o C

5o s/d 7oC

- 5o s/d 0oC

> - 5o C

10oC

10oC

10oC

25oC atau

25oC atau

25oC atau

suhu ruang

suhu ruang

suhu ruang

Sumber : Indonesia. 2011, hlm.11

Persyaratan penyimpanan bahan makanan selanjutnya yaitu kelembapan
penyimpanan dalam ruangan yaitu sekitar 80% sampai 90%. Untuk makanan
dengan kemasan tertutup dan merupakan makanan olahan pabrik harus disimpan
pada suhu 10oC. Tempat penyimpanan bahan makanan tidak boleh menempel di
lantai, dinding atau langit-langit. (Indonesia. 2011, hlm.11-12)

II.6.3 Pengolahan Makanan
Pengolahan bahan makanan dan selanjutnya disebut pemasakan bahan
makanan adalah suatu kegiatan (memasak) bahan mentah menjadi makanan jadi
atau makanan siap santap yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Tujuan
dilakukannya pemasakan bahan makanan ini adalah untuk mengurangi risiko
kehilangan zat-zat gizi bahan makanan, meningkatkan nilai cerna, meningkatkan
dan mempertahankan warna,rasa,keempukan dan penampilan makanan, bebas dari
organisme dan zat yang berbahaya untuk tubuh. (Indonesia. 2011, hlm.12)
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Dengan memperhatikan kaidah cara pengolahan makanan yang baik dan
benar, dilakukan proses pengubahan bentuk makanan. Dari bahan mentah menjadi
makanan jadi/masak atau siap santap. Cara pengolahan makanan yang baik harus
memperhatikan beberapa hal yaitu diantaranya dari segi tempat pengolahan
makanan atau dapur. Dapur harus memenuhi persyaratan teknis higiene sanitasi
sehingga terbukti kebersihan dan keamanannya sehingga bisa mencegah risiko
terjadinya pecemaran oleh bahan kimia ataupun hewan pengganggu.
Pengolahan makanan juga memperhatikan aspek menu. Menu disusun
dengan memperhatikan beberapa hal seperti adanya pemesanan dari konsumen,
ketersediaan bahan, jenis dan jumlah bahan makanan. Dalam pembuatan menu
juga harus dipikirkan adanya keragaman antar variasi dan lama waktu pengolahan
untuk setiap jenis menu. Diperlukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang
menguasai keahlian dalam mengolah dan memproses dari menu terkait.
Dalam proses pengolahan makanan, perlu dilakukan pemilihan bahan
makanan yang rusak atau cacat untuk memisahkan bahan makanan yang masih
bisa dimanfaatkan sehingga mutu makanan yang dihasilkan terjaga dengan baik
serta mengurangi risiko terjadinya pencemaran makanan. Semua bahan makanan
yang siap dimasak harus dicuci dengan menggunakan air mengalir.
Peralatan yang akan berkontak langsung dengan makanan pada saat proses
pengolahan makanan harus dalam keadaan tidak cacat, tidak retak, tidak
berlubang dan mudah dibersihkan. Kondisi fisik peralatan bersih, siap pakai dan
tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan makanan atau yang
menempel di mulut. Tidak diperbolehkan adanya kuman Eschericia coli (E.coli)
dan kuman lainnya pada peralatan makanan.
Selama proses pengolahan makanan, banyak hal yang harus dipersiapkan.
Persiapan peralatan, persiapan bahan makanan, pengaturan suhu dan waktu
pengolahan. Persiapan peralatan yang akan digunakan dan penggunaan bahan
makanan yang akan diolah sesuai urutan prioritas. Pengaturan suhu dan waktu
perlu diperhatikan, suhu pengolahan minimal 900C agar kuman patogen mati dan
tidak boleh terlalu lama agar kandungan zat gizi tidak hilang akibat penguapan.
Saat memasak, harus mendahulukan memasak makanan yang tahan lama
seperti gorengan kering. Untuk makanan yang berkuah dimasak paling akhir.
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Bahan makanan yang belum waktunya dimasak, harus disimpan di dalam lemari
pendingin. Jika masakan sudah masak namun belum saatnya untuk dihidangkan,
maka harus disimpan dalam keadaan panas. Perhatikan juga uap makanan jangan
sampai masuk ke dalam makanan karena akan menyebabkan kontaminasi ulang.
Saat menjamah makanan, tidak diperbolehkan langsung dengan menggunakan
tangan, tapi pakailah alat penjepit atau sendok yang sudah disterilkan terlebih
dahulu. Saat mencicipi makanan, sebaiknya menggunakan sendok khusus yang
selalu dicuci.
Ketika proses pengolahan makanan selesai, harus memperlakukan makanan
secara hati-hati dan seksama sesuai dengan prinsip higiene sanitasi makanan.
Makanan jadi ditempatkan dalam wadah tertutup, hindari penempatan makanan
dalam wadah terbuka dan tumpang tindih karena akan mengotori dan mencemari
makanan dalam wadah di bawahnya. (Indonesia. 2011, hlm.12-14)

II.6.4 Penyimpanan makanan jadi/masak
Penyimpanan makanan jadi/masak harus memperhatikan rasa, bau, lendir,
perubahan warna, aroma, jamur dan bahan cemaran lainnya. Makanan yang baik
dan layak santap harus memenuhi persyaratan tersebut. Persyaratan lain yang juga
harus dipenuhi adalah persyaratan bakteriologis. Yaitu angka kuman E. coli pada
makanan dan minuman harus 0/gr sampel. Begitu pula dengan kandungan logam
berat atau residu pestisida, tidak boleh melebihi ambang batas yang diperbolehkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip yang digunakan dalam penyimpanan makanan jadi/masak adalah
First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO) yaitu makanan
yang pertama kali masuk ke dalam tempat penyimpanan dan mendekati masa
expired harus dipergunakan terlebih dahulu.
Penyimpanan

makanan

harus

menggunakan

tempat

atau

wadah

penyimpanan khusus yang terpisah antar jenis makanan jadi dan terdapat tutup
dengan ventilasi yang bisa mengeluarkan uap air sehingga makanan tetap awet
dan terjaga. Makanan jadi tidak boleh disatukan dengan bahan mentah.
Penyimpanan makanan jadi berdasarkan jenisnya harus memperhatikan suhu.
(Indonesia. 2011, hlm.14-15)

UPN "VETERAN" JAKARTA

48

Tabel 2. Penyimpanan makanan jadi berdasarkan suhu
Suhu Penyimpanan
No Jenis Makanan

Disajikan
dalam waktu
lama

1
2

Makanan Kering

Akan segera

Belum segera

disajikan

disajikan

> 60o C

> - 10o C

≥ 65,5o C

- 5o s/d -1oC

5o s/d 10oC

< 10o C

25o s/d 30oC

Makanan Basah
(berkuah)
Makanan cepat

3

basi (susu, santan,
telur)

4

Makanan
disajikan dingin
Sumber : Indonesia. 2011, hlm.15

II.6.5 Pengangkutan bahan makanan dan makanan jadi/masak
Pengangkutan bahan makanan dilakukan dengan menggunakan kendaraan
khusus pengangkut bahan makanan yang telah diuji kebersihannya dan dilengkapi
dengan alat pendingin sehingga bahan makanan tidak rusak seperti daging, susu
cair dan sebagainya. Bahan makanan dipastikan tidak bercampur dengan Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3). Selama proses pengangkutan, bahan makanan tidak
boleh diinjak, dibanting dan diduduki.
Pengangkutan makanan jadi/masak dilakukan dengan menggunakan
kendaraan khusus pengangkut makanan jadi/masak yang telah diuji kebersihannya
dan dilengkapi dengan pengatur suhu. Makanan jadi/masak dipastikan tidak
bercampur dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk pengangkutan
yang memerlukan waktu yang lama, suhu makanan perlu di diatur agar makanan
tetap panas pada suhu 600C atau tetap dingin pada suhu 400C. Setiap makanan jadi
mempunyai tempat atau wadahnya sendiri berdasarkan jenis makanannya dan
harus dalam keadaan tertutup. (Indonesia. 2011, hlm.16)
Wadah tempat penyimpanannya harus utuh, kuat, tidak karat dan ukurannya
memadai dengan jumlah makanan yang akan ditempatkan. Isi dari wadah tempat
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makanan tidak boleh terlalu penuh untuk menghindari terjadi uap makanan yang
mencair atau kondensasi. (Indonesia. 2011, hlm.15)

II.6.6 Penyajian makanan
Kelayakan sebuah makanan untuk bisa disantap dan dikonsumsi adalah jika
makanan tersebut sudah memenuhi uji organoleptik, uji biologis dan uji
laboratorium. Dengan catatan, uji laboratorium dilakukan hanya bila terdapat
kecurigaan.
Uji organoleptik adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji makanan
dengan menggunakan panca indra manusia, yaitu meliputi penglihatan
(penampilan), perabaan (tekstur, keempukan), penciuman (aroma), pendengaran
(misalnya bunyi telur), dan pengecapan (rasa). Setelah lulus uji ini dan makanan
dinyatakan baik, maka makanan tersebut layak santap.
Uji biologis adalah suatu uji yang dilakukan dengan cara memakan
makanan tersebut sampai habis lalu dilihat perkembangannya selama 2 (dua) jam
ke depan, apabila tidak ditemukan tanda-tanda kesakitan atau keracunan, maka
makanan tersebut dinyatakan aman.
Uji laboratorium adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat
cemaran kimia dan mikroba dalam suatu makanan. Untuk bisa melakukan uji ini
diperlukan sampel makanan yang memenuhi standar dan prosedur yang benar,
selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan standar baku.
Untuk tempat penyajian, harus memperhatian jarak dan waktu yang
ditempuh makanan tersebut dari tempat pengolahannya sampai ke tempat
penyajian dan hal-hal lain yang mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi kondisi
penyajian dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyajian. (Indonesia. 2011,
hlm.16)
Penyajian makanan siap santap tergantung dari pesanan konsumen. Ada
beberapa cara penyajian yang biasa diketahui antara lain:
a. Penyajian meja (table service) adalah suatu cara penyajian makanan di
meja secara bersama untuk acara keluarga atau pertemuan kelompok,
dengan estimasi 10 sampai 20 orang.
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b. Prasmanan (buffet) adalah suatu cara penyajian makanan yang terpusat,
dimana semua jenis makanan dihidangkan dan diletakkan ditempat yang
telah disiapkan. Cara penyajian ini memungkinkan setiap orang untuk
memilih sendiri jenis makanan yang disukainya.
c. Saung (ala carte) adalah suatu cara penyajian makanan satu per satu di
meja berdasarkan atas pesanan dan disajikan secara terpisah untuk setiap
jenis makanan.
d. Dus (box) adalah suatu cara penyajian makanan dengan menggunakan
kotak kertas atau kotak plastik. Didalam dus tersebut sudah berisi menu
makanan lengkap termasuk air minum dan buah dan biasanya disajikan
untuk acara makan siang.
e. Nasi bungkus (pack/wrap) adalah suatu cara penyajian makanan dimana
menu yang dipesan akan dicampur dan dibungkus dan siap untuk
disantap.
f. Layanan cepat (fast food) adalah suatu cara penyajian makanan dalam
satu rak makanan (food counter) di rumah makan dengan cara
mengambil sendiri makanan yang dikehendaki dan membayar sebelum
makanan tersebut dimakan.
g. Lesehan

adalah

suatu

cara

penyajian

makanan

dengan

cara

menghidangkan semua menu lengkap di lantai atau di meja rendah,
sehingga setiap orang dapat duduk di lantai untuk menikmatinya.
Untuk bisa menyajikan sebuah makanan dengan baik ada beberapa prinsip
yang harus dipenuhi yaitu diantaranya adalah :
a. Wadah. Setiap jenis makanan harus diletakkan di wadah yang terpisah
dan tertutup, untuk menjaga dan melindungi makanan tersebut dari
kemungkinan terjadinya kontaminasi silang. Dengan menggunakan
wadah, kita juga bisa memperpanjang waktu ketahanan makanan dan
tingkat kerawanan makanan tersebut.
b. Kadar air. Makanan dengan kadar air tinggi seperti makanan berkuah
akan lebih cepat mengalami proses perusakan dan menjadi basi, maka
dari itu makanan dengan kadar air tinggi, baru boleh dicampurkan sesaat
sebelum makanan tersebut dihidangkan
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c. Pemisah. Dalam menyajikan berbagai jenis makanan secara bersamaan,
makanan tersebut tidak boleh dicampur dalam satu tempat. Maka dari itu
diperlukan pemisah, yaitu suatu alat tempat menyimpan makanan yang
berfungsi untuk memisahkan antara jenis makanan yang satu dengan
jenis makanan lainnya. Alat pemisah yang biasa dipakai adalah rantang
d. Panas. Makanan yang harus disajikan dalam keadaan panas, maka harus
diusahakan makanan tersebut tetap tersaji panas. Perhatikan suhu
makanan, pastikan harus berada pada suhu > 600C sebelum ditempatkan
dalam alat saji panas (food warmer/bain marie)
e. Bersih. Prinsip penyajian makanan selanjutnya adalah bersih. Semua
peralatan yang digunakan harus higienis, utuh, tidak cacat atau rusak.
f. Penanganan (Handling). Pengunaan alat alat makan untuk mencicipi
masakan dan cara menangani makanan tidak boleh ada kontak langsung
dengan anggota tubuh terutama tangan dan bibir
g. Edible part. Makanan yang akan disajikan hanyalah makanan yang dapat
dimakan. Jika pada saat penyajian makanan ditemukan bahan makanan
yang tidak dapat dimakan, maka bahan tersebut harus disingkirkan
h. Tepat penyajian. Pelaksanaan penyajian makanan harus tepat sesuai
dengan seharusnya yaitu tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang dan
tepat volume (sesuai jumlah).
Sebelum makanan disajikan kepada klien, terlebih dahulu diambil satu porsi
makanan untuk dijadikan sampel (contoh) untuk selanjutnya disimpan sebagai
bank sampel untuk konfirmasi bila suatu saat terjadi kasus atas tuntutan
konsumen. Sampel tersebut diletakkan di dalam kantong plastik steril dan
disimpan pada suhu 100C selama 1 x 24 jam. (Indonesia. 2011, hlm.16-17)
Sampel yang sudah melewati masa penyimpanan dan tidak diperlukan lagi,
harus dibuang dan tidak boleh dikonsumsi kembali. Makanan yang telah selesai
diolah, selanjutnya akan disajikan dan didistribusikan kepada pasien. Distribusi
makanan adalah serangkaian kegiatan penyampaian makanan sesuai dengan
pesanan dan porsi pasien. Pendistribusian makanan ini dilakukan dengan tujuan
agar pasien mendapat makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku.
(Indonesia. 2011, hlm.17)

UPN "VETERAN" JAKARTA

52

II.7 Kerangka Teori
Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor
1096/MENKES/PER/VI/2011

Alur Pelayanan Gizi RS

Perencanaan
Menu

Pengadaan
Bahan

Penerimaan dan
penyimpanan

Pelayanan makanan
Pasien

Persiapan dan
pengolahan makanan

Penyajian
makanan di ruang
Penerimaan dan
penyimpanan

Sumber : (Indonesia. 2013, hlm. 9)

-

Perencanaan dini
Implementasi
Evaluasi
Umpan balik

6 PRINSIP HIGIENE SANITASI MAKANAN
1. Pemilihan Bahan Makanan
2. Penyimpanan Bahan Makanan
3. Pengolahan Makanan
4. Penyimpanan Makanan
5. Pengangkutan Makanan
6. Penyajian Makanan
Sumber : (Indonesia. 2011, hlm.11-17)

Keterangan : Area yang diteliti

Gambar 3 Kerangka Teori
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II.8 Kerangka Konsep
Pemilihan
bahan makanan
Penyimpanan
bahan makanan
Pengolahan
Makanan
Penyimpanan
Makanan
Pengangkutan
Makanan
Penyajian
Makanan

6 PRINSIP HIGIENE
SANITASI MAKANAN

Kualitas makanan terjaga dan
bebas kontaminasi
( Sesuai Permenkes no.1096)

Gambar 4 Kerangka Konsep
( Sumber : Indonesia. 2011, hlm.11-16)
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II.9 Penelitian terdahulu
Tabel 3. Penelitian terdahulu
Nama

Tahun Judul

Eriska
2015
Zulvianasari

Gian
Komalasari

2010

Hasil
Sumber Daya Manusia
pada Instalasi Gizi
Analisa
masih kurang. Prosedur
Faktor-Faktor dan kebijakan terkait
yang
perencanaan persediaan
Mempengaru bahan makanan belum
hi
ada sehingga dalam
Perencanaan melakukan perencanaan
Persediaan
persediaan hanya
Bahan
berpedoman pada SOP.
Makanan
Metode dalam
pada Instalasi menentukan jumlah
Gizi RS
persediaan bahan
Permata
makanan dilihat dari
Medika kota jumlah pasien ditambah
Semarang
5 untuk antisipasi
tahun 2015
pasien baru, variasi
menu per kelas, dan
jenis penyakit.
Skor Bahan makanan
100%, perlindungan
makanan 82,76 %,
lokasi dan bangunan
71,43%, fasilitas
Gambaran
sanitasi 78,95 %,
Higiene dan
peralatan masak dan
Sanitasi
makan 76,92%,
makanan di
pengetahuan penjamah
Instalasi Gizi 73,3 %, baik dan 26,7%
RSUD X,
memiliki pengetahuan
Tahun 2010
kurang baik.
Pemeriksaan
laboratorium
menunjukan pada urab
dan bumbu kacang
terdapat E.coli
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Persamaan

Perbedaan

Desain
penelitian,
Instrumen
penelitian :
observasi

Populasi,
sampel,
waktu &
tempat,
Instrumen
penelitian :
wawancara,
kuisioner &
observasi

Desain
penelitian,
Instrumen
penelitian :
observasi

Populasi,
sampel,
waktu &
tempat,
Instrumen
penelitian :
wawancara,
kuisioner &
observasi
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Desy Dwiputri
2010

Gambaran
Hygiene dan
Sanitasi
Pengelolaan
Makanan di
Instalasi Gizi
Rumah Sakit
X Jakarta
Tahun 2010

1. Lokasi, bangunan
Tempat pengelolalan
Makanan (TPM),
fasilitas sanitasi,
peralatan makan dan
masak, perilaku
hygiene, kurang
memenuhi syarat (skor
< 84 %)
2. Bahan makanan,
perlindungan makanan,
kualitas makanan telah
memenuhi syarat (skor
≥ 84%)
3. Secara Keseluruhan,
hygiene sanitasi di
Instalasi Gizi Rumah
Sakit X kurang
memenuhi syarat
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Desain penelitian,
Instrumen penelitian :
observasi
Populasi, sampel, waktu
& tempat, Instrumen
penelitian : wawancara,
kuisioner & observasi

