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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Masalah kesehatan akan dipengaruhi oleh pola hidup, pola makan, faktor 

lingkungan kerja, olah raga dan stres. Perubahan gaya hidup terutama di kota-

kota besar, seperti Kota Surabaya, menyebabkan meningkatnya prevalensi 

penyakit degeneratif, antara lain Penyakit Jantung Koroner (PJK), hipertensi, 

hiperlipidemia, Diabetes Milletus (DM), dan Stroke. Penyakit tersebut 

memungkinkan untuk diadakannya pengendalian yang berupa preventif dan 

promotif, sehingga menekan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. 

Namun, jika sudah terlanjur penyakit tersebut menyerang, maka yang 

diperlukan adalah melakukan pengobatan dan rehabilitasi untuk 

memperpanjang harapan hidup. 

 Penyakit Tidak Menular (PTM) tersebut udah menjadi masalah kesehatan 

masyarakat. Salah satu yang menyita perhatian masyarakat akhir-akhir ini 

adalah penyakit Diabetes Mellitus (DM). Diperkirakan pada tahun 2030 

Indonesia akan memiliki penyandang DM (diabetes) sebanyak 21,3 juta jiwa 

(Depkes, 2013). 

 Penderita diabetes di Surabaya tertinggi kedua setelah Madiun pada 

Riskesdas Tahun 2007 yaitu sebesar 2,7% sudah terdeteksi oleh tenaga medis. 

Berdasarkan hasil Riskesdas, jumlah penderita DM menurut kelompok umur 

terbanyak pada kelompok umur 55-64 tahun yang artinya kelompok usia 

tersebut masih tergolong pada kelompok usia yang produktif. Berdasarkan 
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jenis kelaminnya, perempuan lebih banyak mengalami diabetes daripada laki-

laki. Namun perbedaan tersebut tidak terpaut sangat jauh. Tingkat pendidikan 

penderita diabetes paling banyak adalah pada penduduk dengan tingkat 

pendididkan yang sudah tamat Perguruan Tinggi (PT).   

 Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor: 371/MENKES/SK/V/2009 

tanggl 13 Mei 2009 RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya yang sebelumnya 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi kelas C berubah 

menjadi Rumah Sakit Umum kelas B. RSUD dr. M. Soewandhie  Surabaya 

sebagai rumah sakit yang berada pada wilayah Kota Surabaya merupakan 

salah satu rumah sakit yang akan banyak dirujuk oleh masyarakat Surabaya 

dalam pengobatan, salah satuya oleh penderita DM yang berada pada wilayah 

Surabaya. Menjadikan RSUD dr. M. Soewandhie rumah sakit yang paripurna 

sesuai dengan undang-undangnya, maka diperlukan untuk mengoptimalkan 

pelayanan RSUD dr. M. Soewandhie  Surabaya medik maupun pelayanan 

penunjang mediknya sesuai dengan kelasnya.  

 Diabetes Mellitus sangat erat kaitannya dengan pola makanan penderita 

sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi oleh penderita DM penting untuk 

dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kenaikan gula darah. Di rumah sakit, 

penderita DM sangat erat kaitannya dengan pelayanan penunjang medik yaitu 

instalasi gizi karena berkaitan dengan penyelenggara makanan yang 

dikonsumsinya saat berada di rumah sakit.  
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 Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 

Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pelayanan 

gizi memiliki 3 indikator capaian yaitu: 

1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien; 

2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien; 

3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet. 

 Berdasarkan indikator tersebut, didapatkan laporan kinerja Instalasi Gizi 

RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya tahun 2014 sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Pencapaian SPM Instalasi Gizi RS dr. M. Soewandhie Surabaya 
pada Tahun 2011-2014 

 

Indikator 
Penilaian 

Standar 
KMK 

129/200
8 

Standar 
Perwali 

Sby 
50/2012 

TAHUN (%) 
Rata-

Rata (%) 2011 2012 2013 2014 

Ketepatan 
waktu 
pemberian 
makanan 
kepada 
pasien 

≥90% ≥75% 80,58 78,67 84,4
3 

92,8
9 84,14 

Sisa 
makanan 
yang tidak 
termakan 
oleh 
pasien 

≤20% ≤35% 30,92 32,87 25,4
3 

23,9
2 28,29 

Tidak 
adanya 
kejadian 
kesalahan 
pemberian 
diet 

100% 95% 100 100 99,9
8 

99,9
9 99,99 

Sumber: SPM RS dr. M. Soewandhie Surabaya 2014. 
 

 Berdasar Tabel 1.1 didapatkan bahwa dari ketiga indikator yang telah 

diambil rata-ratanya, RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya dari tahun 2011 
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hingga tahun 2014 belum mencapai target bila dibandingkan dengan standar 

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, baik dari indikator 

ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien, sisa makanan yang tidak 

termakan oleh pasien, dan tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet. 

Namun jika dibandingkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 

Tahun 2012 Tentang SPM Rumah Sakit Soewandhie, maka standar yang telah 

dicapai oleh instalasi gizi sudah memenuhi target sesuai dengan yang telah 

ditetapkan, baik pada ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien, sisa 

makanan yang tidak termakan oleh pasien, serta tidak adanya kejadian 

kesalahan pemberian diet pada pasien. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

capaian kinerja Instalasi Gizi terhadap SPM RSUD dr. M. Soewandhie 

tergolong baik karena telah mencapai target yang telah ditentukan.   

 Tingginya sisa makanan menunjukkan banyaknya biaya yang terbuang 

yang mengakibatkan anggaran gizi yang kurang efisien dan merugikan pasien 

(Djamaluddin, et al., 2005). Selain itu, juga menyebabkan kurangnya asupan 

makan pasien sehingga terjadi kekurangan intake gizi esensial yang dapat 

mempengaruhi status gizi pasien selama melakukan perawatan dirumah sakit. 

Sisa makanan selain berdampak buruk bagi asupan energi bagi manusia juga 

berdampak pada lingkungan. 

 Diabetes Melitus memiliki hubungan yang sangat erat dengan makanan. 

Baik dari jumlah makanan,  jenis makanan maupun jam makannya. Terlebih 

lagi pada pasien DM dengan komplikasi yang mendapatkan diet tidak hanya 
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terkait dengan DM, namun juga dengan penyakit komplikasi lainnya yang 

didapatkan. 

 Pasien dengan penyakit penyerta jantung maka diet yang didapatkan 

adalah diet DM-KV (Diabetes Milletus-Kardiovaskular). Pasien DM dengan 

komplikasi penyakit ginjal, baik gagal ginjal maupun batu ginjal 

mendapatkan diet DM RP (Diabetes Milletus – Rendah Protein) dan masih 

banyak lagi diet DM yang diberikan pada pasien sesuai dengan komplikasi 

penyakitnya. Sisa makanan pada pasien terutama DM sangat disayangkan, 

mengingat bahwa pasien DM memiliki diet yang yang harus di konsumsi 

dengan prinsip 3J (Tepat Jam, Jadwal dan Jenis). 

 Sisa makanan pada pasien DM yang terlalu banyak, menunjukkan bahwa 

jumlah asupan makanan yang konsumsi oleh pasien DM tidak sesuai dengan 

perencanaan dietnya, sehingga sisa makanan pada pasien diet DM perlu 

mendapatkan penelitian lebih lanjut tentang penyebab sisa makanan yang 

tinggi pada pasien diet DM. Berikut merupakan hasil pengambilan data awal 

yang dilakukan untuk menspesifikkan masalah dalam penelitian. 

Tabel 1.2 Sisa Makanan Pasien Diet Diabetes Mellitus RSUD dr. M. 
Soewandhie Surabaya Februari 2015 

 
Responden 

ke- Diet Pagi 
(%) Ket Siang 

(%) Ket Sore 
(%) Ket 

1 BK DM RP 2,43 TM 44,44 M 49,1
8 M 

2 BK DM KV 65,55 M 14,14 TM 0 TM 
3 BK DM 93,27 M 59,05 M 50 M 

4 BK DM 77,73 M 74,53 M 82,0
6 M 

5 BK DM RL 0 TM 25,9 TM 10,4
8 TM 

Tabel dilanjutkan kehalaman 6 
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Lanjutan Tabel 1.2 halaman 5 
 

Responden 
ke- Diet Pagi 

(%) Ket Siang 
(%) Ket Sore 

(%) Ket 

6 NS DM 0 TM 0 TM 40 M 
7 BK DM KV 99,47 M 47,25 M 100 M 

8 BK DM 41,6 M 46,11 M 76,8
2 M 

9 NS DM 35,34 M 34,05 TM 58,8 M 

10 BK DM RP 75,79 M 72,42 M 56,0
5 M 

Masalah (%) 70% 60% 80% 
Tidak Masalah (%) 30% 40% 20% 
TOTAL 100% 100% 100% 

 
Keterangan: 
TM = Tidak Masalah, jika ≤35% 
M = Masalah, jika >35% 
 
 Berdasarkan Tabel 1.2, sisa makanan pada sepuluh sampel pasien rawat 

inap diet DM RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya berdasarkan jam makan pagi, 

siang dan sore melebihi target yang ditentukan yaitu ≤35%. Jumlah pasien 

dengan sisa makanan terbanyak terdapat pada jam makan malam hari. Sisa 

makanan berdasarkan waktu tersebut secara keseluruhan tidak jauh berberbeda. 

 Dari sepuluh sampel yang diambil tujuh pasien menyisakan makanan >35% 

pada pagi hari, sedangkan pada siang hari sebanyak enam pasien menyisakan 

makanan >35% dan delapan pasien menyisakan makanan pada >35%. Sisa 

makanan pasien rawat inap diet DM RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya 

berdasarkan jam makanan (pagi, siang dan sore) secara keseluruhan sangat 

jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Perwali Surabaya Nomor 50 

Tahun 2012, yaitu ≤35%.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Banyaknya jumlah sisa makanan yang tidak dihabiskan oleh pasien 

dengan diet DM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut NHS 2005, 

sisa makanan pada pasien disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor dari 

pasien, provider, makanan atau minuman yang disediakan serta sistem 

distribusi makanan pada pasien. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah 

faktor dari pasien itu sendiri, faktor dari makanan, faktor dari lingkungan serta 

faktor pada instalasi gizi. Berikut  beberapa faktor penyebab terjadinya sisa 

makanan pada pasein dengan diet DM yang digambarkan dalam Gambar 1.1.  

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Gambar 1.1 Kerangka Identifikasi Penyebab Masalah Sisa Makanan Pasien 

Diet DM di RSUD dr M. Soewandhie Surabaya. 

A. Faktor Pasien: 
1. Keadaan Demografis  

a. Usia 
b. Jenis kelamin 

2. Lama menderita DM 
3. Penyakit penyerta 
4. Pengetahuan  
5. Sosial Budaya 

a. Kebiasaan makan 
b. Food belief  

6. Keadaan psikologis 
 

B. Faktor Makanan: 
1. Porsi  
2. Rasa 
3. Penampilan 
4. Variasi menu 
5. Keamanan 

D. Faktor Instalasi Gizi 
1. Edukasi gizi 
2. Konseling gizi 
3. Ketepatan waktu 

pemberian makan 
4. SDM (Sumber Daya 

Manusia) 
5. Sarana Prasarana 

a. Pantry 
b. Peralatan penyajian  

makanan  

Sisa makanan pada sepuluh sampel pasien 
rawat inap diet DM RSUD dr. M. 
Soewandhie Surabaya berdasarkan jam 
makan pagi, siang dan sore melebihi target 
yang ditentukan yaitu ≤35%. 

C. Faktor Lingkungan: 
1. Makanan dari 

luar 
2. Dukungan 

keluarga pasien 
untuk 
menjalani diet 
DM 
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 Berdasarkan Gambar 1.1 penyebab rata-rata sisa makanan pasien rawat 

inap diet DM RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya berdasarkan jam makanan 

(pagi, siang dan sore) adalah sebagai berikut: 

A. Faktor pasien, yaitu faktor yang bearada pada pasien yang dibawa oleh pasien 

baik sebelum menjadi pasien maupun saat menjadi peasien di rumah sakit. 

Faktor pasien merupakan faktor internal yang ada didalam pasien itu sendiri 

yang dapat mempengaruhi sisa makanan. 

1. Keadaan demografis 

 Keadaan demografis atau kependudukan seseorang dapat mempengaruhi 

kebutuhan diet seseorang yang berbeda-beda berdasarkan usia dan jenis 

kelaminnya sehingga dapat menyebabkan sisa makanan yang berbeda-beda 

pula. 

a. Usia 

 Kebutuhan kalori seseorang dipengaruhi oleh usia orang tersebut. 

Kebutuhan kalori pada usia 40 tahun akan berbeda dengan kebutuhan 

kalori di usia 60 tahun. Sehingga usia dapat menyebabkan perbedaan sisa 

makanan pada pasien. 

b. Jenis kelamin 

 Kebutuhan kalori antara jenis kelamin perempuan dengan kalori 

yang dibutuhkan oleh jenis kelamin laiki-laki berbeda karena perbedaan 

kebutuhan metabolismenya. Sehingga jenis kelamin dapat menjadi salah 

satu penyebab terjadinya sisa makanan pada pasien. 
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2. Lama menderita DM 

 Diabetes Mellitus merupakan penyakit degeneraitif kronis yang 

ditunjukkan dengan ketidak stabilan metabolisme tubuh. Semakin lama 

pasien menderita penyakit DM maka kemungkinan besar pasien bosan 

mentaati peraturan diet yang seharusnya dilakukannya. Sehingga dapat 

menyebabkan adanya sisa makanan. 

3. Penyakit penyerta 

 Penyakit penyerta merupakan penyakit yang diderita oleh pasien selain 

penyakit DM. penyakit penyerta memungkinkan terjadinya penurunan nafsu 

makan pada pasien. Penyakit penyerta dapat menyebabkan sisa makanan pada 

pasien misalnya pada pasien dengan penyakit penyerta sakit gigi dan sariwan. 

4. Pengetahuan  

 Perilaku diet yang baik pada seseorang, dipengaruhi oleh pengetahuan 

yang dimiliki orang tersebut tentang diet yang seharusnya dilakukan untuk 

penyakitnya. Pengetahuan yang kurang baik terhadap DM (Diabetes Mellitus) 

dapat menyebabkan kurang baiknya terhadap perilaku diet.  

5. Sosial budaya 

 Pasien yang dirawat di rumah sakit berasal dari kelompok yang berbeda-

beda (Moehyi, 1992). Latar belakang sosial dan kebudayaan seseorang yang 

berbeda-beda itulah yang menyebabkan persepsi terhadap makanan pun dapat 

berbeda-beda pula tergantung pada kebiasaan makan dan kepercayaan 

makanannya. 
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a. Kebiasaan makan 

 Kebiasaan makan (food habit) pasien dapat mempengaruhi sisa 

makanan pada pasien. Kebiasaan makan dapat meliputi kebiasaan 

frekuensi makanan, waktu makan, porsi makan, serta jenis makanan yang 

biasanya dikonsumsi oleh pasien. Misalnya seseorang terbiasa makan 2 

kali dalam sehari, namun di rumah sakit disediakan makan sebanyak 3 

kali dalam sehari. Maka kebiasaan di rumah akan berbeda dengan 

pelayanan yang ada di rumah sakit. Sehingga dapat menjadi salah satu 

penyebab terjadinya sisa makanan pada pasien tersebut. 

b. Food belief 

 Sosial budaya dapat melatar belakangi kepercayaan seseorang 

terhadap suatu makanan serta penerimaannya terhadap makanan tersebut. 

Food belief inilah yang menjadi salah satu penyebab yang mungkin 

menyebabkan terjadinya sisa makanan oleh pasien. Food belief 

melatarbelakangi seseorang dalam penerimaan makanan. 

6. Keadaan psikologis 

 Keadaan psikologis pasien dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah 

satunya adalah kondisi kesehatannya, serta lingkungan rumah sakit (Moehyi, 

1992). Lingkungan yang berbeda antara kebiasaan di rumah dengan 

kebiasaan di rumah sakit membuat seseorang megalami tekanan psikologis 

(stres). Stres yang dialami oleh pasien inilah yang akan mempengaruhi 

penerimaan makanan oleh pasien terhadap makanan yang disajikan. Stres 

yang tinggi dapat memicu sisa makanan yang tinggi pula.  
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B. Faktor makanan, yaitu faktor yang melekat pada makanan yang telah 

disajikan oleh instalasi gizi. Dalam suatu makanan, dapat dinilai dari segi 

porsi makanannya, rasa, penampilan serta variasi menu yang disajikan setiap 

harinya. 

1. Porsi makanan 

 Beberapa orang dengan keadaan tidak baik (sakit) kurang bersemangat 

untuk menghabiskan makanan mereka dengan porsi yang cukup besar. 

Apabila kelihatan orang sakit tidak begitu baik nafsu makannya, porsi 

makanan cukup kecil saja, akan tetapi diberikan berulang kali (Moehyi, 1992). 

Porsi makanan dapat mempengaruhi sisa makanan pasien rawat inap. 

2. Rasa 

 Rasa makanan mempengaruhi penerimaan makanan oleh pasien. Semakin 

makanan tersebut mendekati apa yang diinginkan oleh pasien maka sisa 

makanan yang disajikan akan lebih sedikit dibandingkan dengan makanan 

yang jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pasien. Namun, pada 

keadaan sakit, rasa makanan yang dipengaruhi oleh indera pengecap dan 

indera pencium akan berubah akibat kondisi kesehatannya (Lumbantorun, 

2012). Sehingga memungkinkan terjadi sisa makanan. 

3. Penampilan 

 Penampilan warna makanan yang alami mempengaruhi pandangan 

seseorang terhadap makanan. Tidak hanya itu, bentuk makanan juga 

mempengaruhi penampilan makanan. Bentuk makanan yang menarik 

memungkinkan seseorang berselera terhadap makanan yang dihidangkan, 
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sehingga menghabiskan makanannya. Namun sebaliknya jika penampilan 

makanan dirasakan kurang menarik maka pasien akan cenderung untuk 

menyisakan makannya. 

4. Variasi menu 

 Menu makanan yang bervariasi mempengaruhi tingkat selera makanan 

seseorang terhadap makanan tersebut. Serta menurunkan tingkat kebosanan 

yang dialami oleh pasien terhadap suasana di rumah sakit. Sehingga variasi 

menu yang sesuai akan menurunkan angka sisa makanan, namun sebaliknya 

bila kurang baik variasi menunya maka sisa makanan dapat meningkat. 

5. Keamanan makanan 

 Makanan yang disajikan terbebas dari bahaya yang menyebabkan 

gangguan kesehatan. Makanan yang disajikan harus berkulitas, tepat dan 

aman, sehingga tidak menimbulkan masalah kesehatan yang baru. Keamanan 

makan adalah bentuk makanan yang aman dari bahaya fisik, kimia dan 

biologis. 

 Bahaya fisik antara lain berupa batu atau kerikil dan rambut. Terbebas dari 

bahaya kimia adalah terhindar dari bahan atau zat kimia yang dapat 

menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Bebas terhadap bahaya 

biologis adalah terhindar dari mirkroorgnisme yang menganggu kesehatan. 

Apabila pada makanan yang disajikan oleh rumah sakit ternyata dirasakan 

tidak aman untuk dikonsumsi oleh pasien, maka pasien akan cenderung untuk 

menyisakan makananya, namun sebaliknya, jika makanan yang disajikan oleh 
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rumah sakit dirasakan aman untuk dikonsumsi oleh pasien, maka 

memungkinkan pasien menghabiskan makanannya. 

C. Faktor lingkungan, yaitu faktor yang bukan berasal dari faktor pasien namun 

bukan juga yang berasal dari provider kesehatan. Faktor lingkungan antara 

lain makanan dari luar dan dukungan keluarga pasien. 

1. Makanan dari luar 

 Makanan dari luar  yang dimaksud adalah makanan yang didapatkan dari 

membeli sendiri atau dibawakan oleh keluarga atau kerabat pasien menjenguk 

pasien. Makanan dari luar rumah sakit merupakan makanan yang tidak 

disediakan oleh rumah sakit. Makanan dari luar ini dapat mempengaruhi sisa 

makanan pada pasien diet DM apabila pasien sudah banyak mengonsumsi 

makanan dari dari luar kemungkinan besar pasien tidak ingin menghabiskan 

makanan yang telah disediakan oleh rumah sakit. 

2. Dukungan keluarga pasien 

 Dukungan dari keluarga secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan makanan pasien. Dukungan yang dimaksud tidak hanya dapat 

mempengaruhi psikologis pasien yang mengalami stres menghadapi 

penyakitnya, namun juga dapat mempengaruhi penerimaan makanan pada 

pasien sehingga pasien diet DM dapat menjalankan dietnya dengan baik. 

Dorongan keluarga pasien tersebut dapat mempengaruhi sisa makanan pada 

pasien. Semakin kuat dorongan yang diberikan oleh keluarga terhadap pasien, 

maka memungkinkan pasien menyisakan sedikit makanannya. 
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D. Faktor instalasi gizi, yaitu faktor yang berasal dari provider pelayanan 

kesehatan, yaitu instalasi gizi yang mana instalasi gizi berhubungan langsung 

dengan status gizi pasien rawat inap dirumah sakit. Beberapa variabel 

didalam instalasi gizi meliputi edukasi gizi, konseling gizi, ketepatan waktu 

pemberian makan, SDM, dan sarana prasarana. 

1. Edukasi gizi 

 Edukasi gizi merupakan suatu serangkaian proses dimana petugas gizi 

menyampaikan pesan-pesan gizi yang terkait dengan status kesehatan yang 

diharapkan dapat mengubah perilaku pasien. Edukasi gizi lebih kepada 

peningkatan pengetahuan pasien tentang diet atau gizi yang harus dijalaninya. 

Edukasi gizi yang dilakukan oleh petugas gizi terkait dengan diet pasien DM 

dapat berisikan tentang 3J (tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat jadwal) hal 

tersebut akan meningkatkan pengetahuan pasien terhadap 3J, dan 

memungkinkan pasien untuk tidak menyisakan makanan yang mungkin 

disajikan oleh rumah sakit.. 

2. Konseling gizi 

 Merupakan serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah yang 

dilakasanakan oleh ahli gizi untuk menanamkan dan meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku pasien dalam mengenali dan mengatasi 

masalah gizi yang dihadapinya sehingga pasien dapat memutuskan apa yang 

akan dilakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip dari konseling 

gizi adalah mengarahkan pasien atau klien mengenali masalahnya dan dapat 
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menentukan alternatif pemecahan dari masalah tersebut. Hal tersebut dapat 

mengubah persepsi pasien, sehingga pasien tidak menyisakan makanannya. 

3. Ketepatan waktu pemberian makan 

 Waktu pembagian makanan yang tepat dengan jam makan pasien serta 

jarak waku yang sesuai antara makan pagi, siang dan malam hari dapat 

mempengaruhi habis tidaknya makanan disajikan (Moehyi, 1992).  Hal 

tersebut juga telah dibuktikan oleh Puspita dan Rahayu (2011) bahwa jadwal 

makan secara signifikan berhubungan dengan sisa makanan pada penderita 

DM. Disimpulkan bahwa ketepatan waktu pemberian makanan berpengaruh 

terhadap sisa makanan pasien. 

4. SDM (Sumber Daya Manusia) 

 Tersedianya makanan dengan baik serta tepat waktu dipengaruhi oleh 

SDM yang tersedia. SDM instalasi gizi dipengaruhi oleh jumlah dan 

kompetensinya. Sumber daya manusia, merupakan bagian terpenting dalam 

melakukan sebuah pelayanan, termasuk pelayanan gizi di rumah sakit. Ahli 

gizi berperan dalam memberikan dorongan kepada pasien untuk melakukan 

dietnya. Dietisien bertanggung jawab untuk merencanakan diet yang akan 

dijalani oleh pasien selama dirawat dirumah sakit, oleh karena itu SDM 

sangat berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan dalam suatu organisasi. 

5. Sarana prasarana, merupakan bagian penting untuk menyediakan palayanan 

yang paripurna terkait dengan gizi baik penyediaan makanan, konseling gizi 

dan pelayanan gizi lainnya. 
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a. Pantry 

 Pantry atau dapur berguna untuk menyediakan makanan bagi 

pasien, oleh karena itu, keberadaanya sangat penting. Dapur yang tidak 

sesuai (terlalu kecil) akan menghambat penyediaan makanan yang tepat 

waktu, sehingga dapat menyebabkan sisa makanan yang tinggi. 

b. Peralatan penyajian makanan 

 Peralatan penyajian makanan dinilai penting karena menjadi salah 

satu media yang digunakan untuk menyajikan makanan yang telah dibuat 

oleh instalasi gizi kepada pasien. Peralatan penyajian yang baik tidak 

hanya dilihat berdasarkan kelengkapannya namun juga pada kebersihan 

dan keindahan peralatan tersebut. Tidak terpenuhinya persyaratan 

peralatan penyajian makanan tersebut, sangat mungkin jika sisa makanan 

akan tersisa dengan banyak, namun jika peralatan yang bersih dan 

lengkap tersebut dapat dipenuhi dengan baik dapat menjadi salah satu 

faktor agar sisa makanan pada pasien dapat berkurang. 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini difokuskan pada pasien yang telah ditetapkan oleh instalasi 

gizi mendapatkan diet nasi atau bubur kasar DM tanpa penyakit penyerta lain 

maupun pasien dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta pada pasien dapat 

berupa penyakit komplikasi yang disebabkan adanya diabetes maupun bukan 

penyakit komplikasi diabetes. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor pasien (keadaan demografi, lama menderita DM, 

penyakit penyerta, pengetahuan, keyakinan, sikap dan pemahaman 

terhadap instruksi) rawat inap diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie 

Surabaya?  

2. Bagaimana faktor lingkungan (makanan dari luar dan dukungan keluarga,) 

pasien rawat inap diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya? 

3. Bagaimana faktor instalasi gizi (kualitas interaksi, dukungan petugas, 

makanan dan peralatan penyajian makanan) di RSUD dr. M. Soewandhie 

Surabaya? 

4. Bagaimana kepatuhan (ditunjukkan melalui sisa makanan) pasien rawat 

inap diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya?  

5. Bagaimana perbedaan usia, jenis kelamin, lama menderita dan penyakit 

penyerta terhadap kepatuhan pasien rawat inap diet DM di RSUD dr. M. 

Soewandhie Surabaya? 

6. Bagaimana pengaruh faktor pasien (pengetahuan, keyakinan, sikap dan 

pemahaman terhadap instruksi), faktor lingkungan (makanan dari luar 

dan dukungan keluarga) dan faktor instalasi gizi (kualitas interaksi, 

makanan, dukungan petugas dan peralatan penyajian) terhadap kepatuhan 

(ditunjukkan melalui sisa makanan) pasien rawat inap diet DM di RSUD 

dr. M. Soewandhie Surabaya? 
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1.5 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus penelitian. Berikut penjabaran tujuan umum dan tujuan 

khusus dalam penelitian ini: 

1.5.1 Tujuan Umum 

 Menganalisis pengaruh faktor pasien, faktor lingkungan dan faktor 

instalasi gizi terhadap kepatuhan pasien rawat inap diet Diabetes Mellitus (DM) 

di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi faktor pasien (keadaan demografi, lama menderita DM, 

penyakit penyerta, pengetahuan, keyakinan, sikap dan pemahaman 

terhadap instruksi) rawat inap diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie 

Surabaya. 

2. Mengidentifikasi faktor lingkungan (makanan dari luar dan dukungan 

keluarga) pasien rawat inap diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie 

Surabaya. 

3. Mengidentifikasi faktor instalasi gizi (kualitas interaksi, dukungan petugas 

makanan dan peralatan penyajian makanan) RSUD dr. M. Soewandhie 

Surabaya.  

4. Mengidentifikasi kepatuhan (ditunjukkan melalui sisa makanan) pasien 

rawat inap diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 
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5. Menganalisis perbedaan usia, jenis kelamin, penyakit penyerta dan lama 

menderita terhadap kepatuhan pasien rawat inap diet DM di RSUD dr. M. 

Soewandhie Surabaya. 

6. Menganalisis pengaruh antara faktor pasien (pengetahuan, keyakinan, 

sikap dan pemahaman terhadap instruksi), faktor lingkungan (makanan 

dari luar dan dukungan keluarga) dan faktor instalasi gizi (kualitas 

interaksi, makanan, dukungan petugas dan peralatan penyajian makanan) 

terhadap kepatuhan (ditunjukkan melalui sisa makanan) pasien rawat inap 

diet DM di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya.  

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain manfaat bagi 

peneliti, manfaat bagi rumah sakit, manfaat bagi ilmu pengetahuan serta manfaat 

bagi responden dalam penelitian. 

1.6.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian bagi peneliti antara lain sebagai berikut: 

1. Menambah wawasan dan pengalaman tentang sisa makanan pada 

pasien Diabetes Mellitus. 

2. Sebagai sarana untuk menerapkan konsep keilmuan yang telah didapat 

selama studi. 

3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat 

(S.KM) dari Universitas Airlangga. 

1.6.2 Manfaat Bagi Rumah Sakit 

Manfaat penelitian bagi rumah sakit antara lain sebagai berikut: 
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1. Sebagai bahan evaluasi penyebab tingginya sisa makanan pada 

penderita Diabetes Mellitus di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 

2. Sebagai salah satu referensi yang dapat digunakan untuk menetapkan 

kebijakan dalam upaya menurunkan sisa makanan di RSUD dr. M. 

Soewandhie Surabaya. 

3. Memberikan saran dalam usaha menurunkan sisa makanan pada 

pasien Diabetes Mellitus di RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya. 

1.6.3 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan antara lain sebagai berikut: 

1. Menambah cakrawala pengetahuan tentang sisa makanan pada pasien 

Diabetes Mellitus. 

2. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian lain dalam mengembangkan 

dunia penelitian khususnya dibidang kesehatan. 

1.6.4 Manfaat Bagi Responden 

  Menambah pengetahuan dan wawasan responden melalui leaflet 

yang dibagikan oleh peneliti kepada responden setelah pengambilan data 

yang berisikan tentang pengaturan diet bagi penderita Diabetes Mellitus.  
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