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Pendahuluan 
Rumah sakit merupakan salah satu 

sarana kesehatan yang memegang peranan 
penting untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. Fungsi dari rumah 
sakit memberikan pelayanan yang 
sempurna, baik pencegahan maupun 
pengobatan penyakit. Dalam UU No. 
23/1992 tentang kesehatan disebutkan 
berbagai sarana atau tempat untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang 
menangani khusus satu macam penyakit 
adalah Rumah Sakit Khusus, diantaranya 
adalah Rumah Sakit Jiwa (1). 

Salah satu upaya pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit Khusus seperti 
Rumah Sakit Jiwa adalah pelayanan gizi 
yang dalam pelaksanaannya berintegrasi 
dengan pelayanan kesehatan lain yang ada 
di rumah sakit. Pelayanan gizi di rumah sakit 
merupakan faktor penunjang dalam rangka 
meningkatkan status gizi pasien (2). Saat ini 
pelayanan gizi mulai dijadikan tolak ukur 
mutu pelayanan di rumah sakit karena 

makanan merupakan kebutuhan dasar 
manusia dan sangat dipercaya menjadi 
faktor pencegah dan membantu 
penyembuhan suatu penyakit. 

Berdasarkan Surat Keterangan 
Menteri Kesehatan No. 134/Menkes/IV/1978 
bahwa ada 4 kegiatan pokok pelayanan gizi 
di rumah sakit yaitu : 1) Kegiatan pengadaan 
dan penyediaan makanan, 2) Kegiatan 
pelayanan gizi rawat inap, 3) Kegiatan 
penyuluhan dan konsultasi serta rujukan 
gizi, 4) Kegiatan penelitian dan 
pengembangan gizi terapan (3). Keempat 
kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah 
sakit dengan pertimbangan kesiapan tenaga 
atau sumber daya manusia, sarana dan 
prasarana serta manajemen yang baik. 

Pelayanan makan pasien di rumah 
sakit bertujuan untuk mencukupi kebutuhan 
zat-zat gizi pasien guna menunjang proses 
penyembuhan dan mencapai status gizi 
optimal. Namun sampai sekarang mutu 
pelayanan makan rumah sakit belum dapat 
dikatakan memadai. Masalah yang dihadapi 
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Abstract 
The service of patient’s meal in hospital purposed to complete the necessity of substances 
patient’s nutrient in order to support the healing process and reach optimum nutrient status. 
However until now, the quality of meal service in the hospital does not said complete yet. The 
problema that faced is the consumption level which is less, so that it causes remnant at 
served meal. The purpose or this research is to know the factors that related to meal 
remnant of stay overnight treatment patient in Sambang Lihum Mental Hospital. The design 
of the research is cross sectional with survey approach. The subject of the research number 
in 59 people, they are patient of class III in Pinus Room and Nusa Indah Room which are 
already calm, can be invited to communicate and can eat by them selves. Patient’s who are 
more than equal 35 years old, the most of meal remnant is vegetable 93,1 %, patient are less 
than 35 years old, the most of meal remnant is vegetable too, 43,3%, patient who are 
educated more than equal from high school, the most is vegetable too 80%, while patients 
less than from high shcool, the most is also vegetable 63,6%. The taste of the meal is 
satisfying in the amount of 54,2% and not satisfying in the amount of 45,8 %. The average of 
the patient’s meal remnant is so much (more than 25%) to the kind of vegetable meal is in 
the amount of 67,8%, animal dish is left over 52,2%, and vegetable dish is left over 50,8%. 
There is a relation between the meal remnant with age and the meal remnant with the taste. 
There is no relation between the meal remnant with education degree. 
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masih merupakan masalah mendasar 
seperti kekurangan sumber daya, biaya, 
tenaga dan sarana fisik. Pelayanan 
makanan juga merupakan komponen yang 
cukup besar dalam pembiayaan rumah sakit 
sehingga perlu dikelola secara efisien dan 
efektif (3). 

Ada beberapa faktor yang menentukan 
bagaimana seseorang memilih makanan 
yaitu kesenangan dan ketidaksenangan, 
kebiasaan, daya beli serta ketersediaan 
makanan, kepercayaan dan ketakhyulan, 
aktualisasi diri, faktor agama serta psikologis 
dan yang paling akhir dan sering tidak 
dianggap penting, pertimbangan gizi dan 
kesehatan (4). Menurut Djamaluddin (5) 
jenis kelamin, tingkat pendidikan, kelompok 
umur dan cita rasa pasien juga 
mempengaruhi seseorang dalam memilih 
makanan yang dikonsumsi . 

Sisa makanan (waste) merupakan 
indikator penting dari pemanfaatan sumber 
daya dan persepsi konsumen terhadap 
penyelenggaraan makanan (Frakes et 
al,1986). Data sisa makanan umumnya 
digunakan untuk mengevaluasi efektifitas 
program penyuluhan gizi, penyelenggaraan 
dan pelayanan makanan, serta kecukupan 
konsumsi makanan pada kelompok atau 
perorangan (5). 

Berdasarkan penelitian Chanzul Rijadi 
(6) pada Rumah Sakit Islam Samarinda dari 
35 responden 30,4% tidak dapat menerima 
makanan biasa yang disajikan, padahal bila 
makanan yang disajikan tidak dihabiskan, 
apalagi berlangsung dalam waktu lama, 
akan menyebabkan pasien mengalami 
defisiensi zat-zat gizi dan ini berarti 
pelayanan gizi tidak tercapai. Demikian juga 
dengan hasil penelitian Zulfah (7), mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian 
malnutrisi rumah sakit di RSU DR. Zainoel 
Abidin Banda Aceh menyatakan pasien 
dengan intake makanan yang tidak cukup 
kemungkinan mempunyai resiko 6 kali lebih 
besar untuk terjadinya malnutrisi rumah sakit 
dibandingkan dengan pasien yang intake 
makanannya cukup. 

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum 
adalah rumah sakit tipe A dengan kapasitas 
250 tempat tidur, memiliki 12 kelas 
perawatan dan 16 pelayanan instalasi 
penunjang yang salah satunya adalah 
instalasi gizi. Dengan sistem 
penyelenggaraan makanan sentralisasi 

untuk ruang pria dan desentralisasi untuk 
ruang wanita. 

Hasil observasi secara visual yang 
pernah dilakukan di instalasi gizi Rumah 
Sakit Jiwa Sambang Lihum, menunjukkan 
masih adanya sisa makanan, terutama 
diruang rawat inap kelas III. Berdasarkan 
hal-hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang faktor-faktor 
yang berhubungan dengan sisa makanan 
pasien di ruang rawat inap kelas III RS Jiwa 
Sambang Lihum. Karena menurut Almatsier 
(8) makanan pasien mempunyai nilai 
ekonomi yang cukup besar dalam 
pembiayaan di rumah sakit sehingga perlu 
dikelola secara efektif dan efisien. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
survey analitik dengan rancangan cross 
sectional. 

Populasi pada penelitian ini adalah 
pasien kelas III yang dirawat inap di Ruang 
Pinus dan Ruang Nusa Indah RSJ Sambang 
Lihum. 

Sampel pada penelitian ini didapatkan 
menggunakan teknik total sampling, 
sebanyak 59 responden. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah karakteristik pasien (umur, 
pendidikan, cita rasa makanan), dan 
variabel terikatnya adalah sisa makanan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan instrumen berupa 
form. Teknik analisis data menggunakan uji 
chi-square dengan α = 0,05. 

 
Hasil Penelitian 
1. Analisis Univariat 
A. Umur Pasien 

Jumlah pasien pada penelitian ini di 
Ruang Pinus dan Ruang Indah RSJ 
Sambang Lihum sebanyak 59 orang, 
dengan karakteristik pasien secara umum 
disajikan pada tabel 1 di bawah ini: 

 
Tabel 1. Distribusi Responden Menurut 

Umur 

 

No Umur n % 

1 < 35 tahun 30 50,8 

2 > 35 tahun 29 49,2 

Jumlah 59 100 
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Berdasarkan tabel 1, umur pasien <35 
tahun yaitu sebanyak 50,8% dan >35 tahun 
sebanyak 49,2%. 

 
B. Pasien Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan pasien di Ruang 
Pinus dan Ruang Indah RSJ Sambang 
Lihum dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 
ini: 

 
Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Pasien 

Menurut Tingkat Pendidikan 

 
Sedangkan tingkat pendidikan pasien 

berdasarkan tabel 2 sebagian besar tamat 
SD dan SMP yaitu sebanyak 74,6% dan 
yang lainnya tamat SMA atau PT yaitu 
sebanyak 25,4%. 
 

C. Cita Rasa Makanan Pasien 
Cita rasa makanan pasien di Ruang 

Pinus dan Ruang Indah RSJ Sambang 
Lihum yang meliputi penampilan makanan 
dan rasa makanan dapat dilihat pada tabel 3 
di bawah ini: 

 
Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Cita Rasa 

Makanan Responden 

 
Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa cita 

rasa makanan pasien memuaskan sebanyak 
32 orang (54,2%) dan tidak memuaskan 
sebanyak 27 orang (45,8%). 

 
D. Sisa Makanan Pasien 

Jumlah rata-rata sisa makanan biasa 
pada Ruang Pinus dan Ruang Indah Rumah 
Sakit Jiwa Sambang Lihum dapat dilihat 
pada tabel 4 di bawah ini: 

 
 
 
 

Tabel 4.  Distribusi Frekuensi Cita Rasa 
Makanan Pasien 

 
Pada tabel 4 terlihat, rata-rata sisa 

makanan pasien bersisa banyak (>25%) 
pada jenis makanan sayur yaitu sebesar 
67,8%, lauk hewani bersisa 52,2% dan lauk 
nabati bersisa 50. Sedangkan untuk jenis 
makanan pokok dan buah cenderung lebih 
banyak dihabiskan, terlihat dari rata-rata 
makanan yang bersisa sedikit yaitu untuk 
makanan pokok sebesar 49,2% dan untuk 
buah sebesar 33,9%. 

 
2. Analisis Bivariat 
A. Hubungan Sisa Makanan dengan Umur 
Responden 

Hubungan sisa makanan dengan umur 
responden di rawat inap Ruang Pinus dan 
Ruang Nusa Indah dapat dilihat pada tabel 5 
di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Tingkat Pendidikan n % 

1 < SMA 44 74,6 

2 > SMA 44 74,6 

Jumlah 59 100 

Cita Rasa Makanan  n % 

Sangat memuaskan (76%-100%) 
Memuaskan (51%-75,9%) 
Tidak memuaskan (26%-50,9%) 
Sangat tidak memuaskan (<26%) 

- 
32 
27 
- 

- 
54,2 
45,8 

- 

Jumlah 59 100 

Jenis Sisa Makanan n % 

Makanan pokok (nasi) 
Sisa sedikit (≤25%) 
Sisa banyak (>25%) 

 
30 
29 

 
50,8 
49,2 

Lauk Hewani 
Sisa sedikit (≤25%) 
Sisa banyak (>25%) 

 
28 
31 

 
47,5 
52,5 

Lauk Nabati 
Sisa sedikit (≤25%) 
Sisa banyak (>25%) 

 
29 
30 

 
49,2 
50,8 

Sayur 
Sisa sedikit (≤25%) 
Sisa banyak (>25%) 

 
19 
40 

 
32,2 
67,8 

Buah 
Sisa sedikit (≤25%) 
Sisa banyak (>25%) 

 
39 
20 

 
66,1 
33,9 
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Tabel 5. Hubungan Sisa Makanan dengan 
Umur Responden 

 
Berdasarkan uji chi-square didapat 

nilai p < 0,05 untuk setiap jenis makanan. 
Hal ini menunjukkan ada hubungan antara 
sisa makanan dengan umur pasien, dimana 
pasien yang berumur >35 tahun lebih 
banyak menyisakan makanannya daripada 
pasien yang berumur <35 tahun.  

Jenis makanan yang paling banyak 
sisa adalah sayur yaitu sebesar 93,1% dan 
yang paling sedikit sisa adalah buah yaitu 
sebesar 62,1% untuk kelompok umur >35 
tahun. Sedangkan untuk kelompok umur 
<35 tahun jenis makanan yang paling 
banyak sisa adalah sayur yaitu sebesar 
43,3% dan yang paling sedikit sisa adalah 
buah yaitu sebesar 6,7%. 
 
B. Hubungan Sisa Makanan dengan Tingkat 
Pendidikan 

Data hubungan antara sisa makanan 
dengan tingkat pendidikan pasien Rumah 
Sakit Jiwa Sambang Lihum dapat dilihat 
pada tabel 6 di bawah ini: 

 
 

Tabel 6. Hubungan Sisa Makanan dengan 
Tingkat Pendidikan Responden 

 
Hasil uji chi-square didapat nilai p > 

0,05. Hal ini menunjukkan tidak ada 
hubungan antara sisa makanan dengan 
tingkat pendidikan. Dimana pasien dengan 
pendidikan rendah (< SMA) sisa makanan 
yang lebih banyak yaitu 28 orang (63,6%) 
untuk jenis sayur dan jenis makanan dengan 
sisa sedikit adalah buah yaitu 31 orang 
(70,5%). Sedangkan pasien dengan 
pendidikan tinggi (> SMA) makanan yang 
bersisa banyak juga pada jenis makanan 
sayur yaitu sebanyak 12 orang (80%) dan 
yang sisa sedikit pada jenis makanan pokok 
dan buah yaitu sebanyak 8 orang (53,3%). 
 
C. Hubungan Sisa Makanan dengan Cita 
Rasa Makanan 

Data hubungan antara sisa makanan 
dengan cita rasa makanan pasien Rumah 
Sakit Jiwa Sambang Lihum dapat dilihat 
pada tabel 7 di bawah ini: 

 
 
 
 

Jenis sisa 
makanan 

Umur (tahun) 

P < 35 > 35 

n % n % 

Makanan Pokok 
Sisa sedikit 
(<25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
21 
 

9 

 
70 

 
30 

 
9 
 

20 

 
31,1 

 
68,9 

0,006 

Lauk Hewani 
Sisa sedikit 
(<25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
21 
 

9 

 
70 

 
30 

 
7 
 

22 

 
24,1 

 
75,9 

0,001 

Lauk Nabati 
Sisa sedikit 
(<25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
20 
 

10 

 
66,7 

 
33,3 

 
9 
 

20 

 
31,1 

 
68,9 

0,013 

Sayur 
Sisa sedikit 
(<25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
17 
 

13 

 
56,7 

 
43,3 

 
2 
 

27 

 
6,9 

 
93,1 

0,000 

Buah 
Sisa sedikit 
(<25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
28 
 

2 

 
93,3 

 
6,7 

 
11 

 
18 

 
37,9 

 
62,1 

0,000 

Jenis sisa 
makanan 

Pendidikan 

P < SMA > SMA 

n % n % 

Makanan Pokok 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
22 

 
22 

 
50 
 

50 

 
8 
 

7 

 
53,3 

 
46,7 

1,000 

Lauk Hewani 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
21 

 
23 

 
47,7 

 
52,3 

 
7 
 

8 

 
46,7 

 
53,3 

1,000 

Lauk Nabati 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
24 

 
20 

 
54,5 

 
45,5 

 
5 
 

10 

 
33,3 

 
66,7 

0,263 

Sayur 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
16 

 
28 

 
36,4 

 
63,6 

 
3 
 

12 

 
20 

 
80 

0,395 

Buah 
Sisa sedikit 
(< 25% ) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
31 

 
13 

 
70,5 

 
29,5 

 
8 
 

7 

 
53,3 

 
46,7 

0,371 
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Tabel 7. Hubungan Sisa Makanan dengan 
Cita Rasa Makanan 

 
Hasil uji chi-square menunjukkan ada 

hubungan antara sisa makanan dengan cita 
rasa makanan karena nilai p < 0,05. Cita 
rasa makanan dengan kategori memuaskan 
yang bersisa banyak yaitu 14 orang (43,7%) 
terdapat pada jenis makanan sayur 
sedangkan yang bersisa sedikit terdapat 
pada jenis makanan pokok dan buah yaitu 
27 orang (84,4%). Sedangkan untuk 
katagori tidak memuaskan terdapat pada 
sisa makanan jenis buah dengan sisa sedikit 
yaitu (44,4%) dan sayur untuk sisa banyak 
yaitu 26 orang (92,3%). 

 
Pembahasan 
1. Umur 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
pasien yang menderita gangguan jiwa 
cenderung lebih banyak diderita oleh orang 
yang berumur <35 tahun yaitu sebanyak 30 
orang. Hal ini disebabkan tingkat masalah 
pada usia tersebut cenderung tinggi, 
sehingga stres yang dialami lebih tinggi 
dibandingkan rentang umur lainnya (9). 

Teori juga mengatakan bahwa faktor 
usia dapat mempengaruhi terjadinya 
gangguan jiwa pada seseorang, karena 
makin bertambahnya usia seseorang 
apalagi dalam memasuki usia-usia dewasa 
hingga usia produktif maka semakin banyak 
beban dan tanggung jawab yang 
diembannya, sehingga dalam proses 
menjalani kehidupannya ia selalu terbebani 
dan memilki tanggung jawab yang besar. 
Hal inilah yang memungkinkan sesorang 
untuk dapat mengalami gangguan jiwa (9). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Direktorat Kesehatan Jiwa Depkes RI (10) 
juga menyatakan bahwa penderita 
gangguan jiwa saat ini cenderung dialami 
seseorang yang menginjak usia dewasa 
hingga usia produktif. 

Sedangkan menurut Irmasnyah, 
depresi biasanya menyerang mereka yang 
ada dalam usia produktif karena himpitan 
hidup akibat tekanan ekonomi. 

 
2. Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan pasien 
gangguan jiwa lebih banyak diderita oleh 
orang dengan pendidikan rendah (< SMA) 
yaitu sebanyak 44 orang. Hal ini mungkin 
disebabkan pada orang yang berpendidikan 
rendah memiliki keterbatasan dalam 
memahami dan menyelesaikan suatu 
permasalahan yang ada disekitarnya. 
Sehingga ada kecenderungan untuk 
bertindak dan berperilaku tidah baik yang 
akhirnya akan menyebabkan gangguan jiwa. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Crow dalam Supriyatno 
(2001) bahwa pendidikan diinterpretasikan 
dengan makna untuk mempertahankan 
individu dengan kebutuhan-kebutuhan yang 
senantiasa bertambah dan merupakan suatu 
harapan untuk dapat mengembangkan diri 
agar berhasil serta untuk memperluas, 
mengintensifkan ilmu pengetahuan dan 
memahami elemen-elemen yang ada 
disekitarnya.  

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (1991), pendidikan diartikan 
sebagai proses pembelajaran bagi individu 
untuk mencapai pengetahuan dan 
pemahaman yang lebih tinggi mengenai 
obyek-obyek tertentu dan spesifik. 
Pengetahuan tersebut diperoleh secara 
formal yang berakibat individu mempunyai 

Jenis sisa 
makanan 

Cita Rasa Makanan 

p Memuaskan 
Tidak 

memuaskan 

n % n % 

Makanan 
Pokok 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
 

27 
 
5 

 
 

84,4 
 

15,6 

 
 
3 
 

24 

 
 

11,1 
 

88,9 

0,000 

Lauk Hewani 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
25 

 
7 

 
78,1 

 
21,9 

 
3 
 

24 

 
11,1 

 
88,9 

0,000 

Lauk Nabati 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
23 

 
9 

 
71,9 

 
28.1 

 
6 
 

21 

 
22,2 

 
77,8 

0,000 

Sayur 
Sisa sedikit 
(<25%) 
Sisa banyak 
(> 25%) 

 
18 

 
14 

 
56,3 

 
43,7 

 
1 
 

26 

 
3,7 

 
92,3 

0,000 

Buah 
Sisa sedikit 
(< 25%) 
Sisa banyak 
(>25%) 

 
27 

 
5 

 
84,4 

 
15,6 

 
12 

 
15 

 
44,4 

 
55,6 

0,003 
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pola pikir dan perilaku sesuai dengan 
pendidikan yang telah diperolehnya. 

 
3. Cita Rasa Makanan Pasien 

Berdasarkan hasil penelitian sebanyak 
32 pasien mengatakan bahwa cita rasa 
makanan di RSJ Sambang Lihum 
memuaskan. Hal ini mungkin disebabkan 
makanan yang diberikan adalah makanan 
biasa, bukan diit sehingga rasa maupun 
penampilannya sesuai dengan selera 
pasien. 

Menurut Moehyi (11) cita rasa 
makanan mencakup dua aspek utama, yaitu 
penampilan makanan sewaktu dihidangkan 
dan rasa makanan waktu di makan. 
Makanan yang memiliki cita rasa tinggi 
adalah makanan yang disajikan dengan 
menarik, menyebarkan bau yang sedap, dan 
memberikan rasa yang lezat sehingga 
memuaskan bagi yang memakannya. 
 
4. Sisa Makanan Pasien 

Berdasarkan hasil penelitian makanan 
yang paling banyak sisanya adalah jenis 
makanan sayur yaitu sebesar 67,8 %. Hal ini 
mungkin disebabkan kebiasaan makan 
pasien di rumah yang tidak pernah 
menggunakan sayur. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Moehyi (11) yang mengatakan 
bahwa ketidakpuasan pasien terhadap 
makanan yang diberikan dipengaruhi oleh 
kebiasaan dan pola makan pasien di rumah 
sebelum masuk rumah sakit.  

Selain itu sisa makanan ini mungkin 
disebabkan kebosanan pasien terhadap 
menu masakan sayur. Dimana untuk makan 
pagi menunya selalu sayur tumis atau 
oseng-oseng. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil penelitian bahwa sisa makanan yang 
terbanyak terutama sayur terjadi pada waktu 
makan pagi. 
 
5. Hubungan Sisa Makanan dengan Umur 
Pasien 

Hasil uji statistik menunjukkan ada 
hubungan yang bermakna antara sisa 
makanan dengan umur pasien karena nilai p 
< 0,05 untuk semua jenis makanan, dimana 
pasien dengan umur >35 tahun lebih banyak 
sisa makanannya dibanding pasien dengan 
umur <35 tahun. Hal ini kemungkinan 
karena pasien dengan umur >35 tahun 
aktivitas fisiologisnya menurun. Dengan 
menurunnya aktivitas maka kebutuhan kalori 

dan protein juga lebih sedikit, sedangkan 
makanan yang diberikan di Rumah Sakit 
Jiwa Sambang Lihum adalah tinggi kalori 
tinggi protein, sehingga untuk pasien 
dengan umur > 35 tahun porsi ini terlalu 
besar, akibatnya makanan yang disajikan 
tidak habis dikonsumsi.  

Sedangkan umur < 35 tahun lebih 
membutuhkan energi untuk aktivitasnya 
sehingga makanan tinggi kalori dan tinggi 
protein yang diberikan sudah sesuai dengan 
kebutuhannya. Oleh karena itu makanan 
disajikan oleh rumah sakit hanya sedikit 
sisanya dan sebagian habis dikonsumsi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Saepuloh (12) yang menyatakan ada 
pengaruh antara daya terima pasien 
terhadap makanan biasa dengan umur 
pasien. 

 
6. Hubungan Sisa Makanan dengan Tingkat 
Pendidikan Pasien 

Pada tabel 6, sisa makanan banyak 
maupun sisa makanan sedikit ada pada 
pasien dengan tingkat pendidikan rendah 
(<SMA). Dengan demikian maka hasil uji 
statistik menunjukkan tidak ada hubungan 
yang bermakna antara sisa makanan 
dengan tingkat pendidikan pasien. Ini 
kemungkinan karena pasien mengalami 
gangguan kejiwaan seperti gangguan cara 
berpikir, kemauan, emosi dan tindakan 
sehingga daya terimanya terhadap makanan 
tergantung keadaan kejiwaannya. 

Menurut Astuti dalam Ganefi (13), 
penderita gangguan jiwa mempunyai 
perilaku makan yang berbeda-beda, baik 
laki-laki maupun perempuan mempunyai 
nafsu makan yang tidak teratur. Pada suatu 
saat mereka mampu menghabiskan 
makanan yang disediakan, tetapi pada saat 
lain mereka bahkan tidak menyentuh 
makanan yang disajikan atau bahkan 
membuangnya. 

Keadaan nafsu makan yang tidak 
teratur disebabkan karena adanya waham, 
halusinasi, keinginan bunuh diri, hiperaktif, 
hipertim (keadaan yang sangat 
menggembirakan), hipotim (keadaan yang 
menyedihkan), suasana baru yang 
mencekam dan membosankan serta 
berfikiran bahwa makanan mempunyai arti 
simbolik (10). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Chanzul Rijadi (6) yang 
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menyatakan bahwa tidak ada hubungan 
antara sisa makanan dengan tingkat 
pendidikan. 

 
7. Hubungan Sisa Makanan dengan Cita 
Rasa Makanan Pasien 

Berdasarkan tabel 7 terlihat ada 
hubungan sisa makanan dengan cita rasa 
makanan pada semua jenis makanan. 
Sebagian besar pasien menyatakan bahwa 
cita rasa makanan yang diberikan sudah 
memuaskan hanya sedikit menyisakan 
makanannya baik makanan pokok, lauk 
hewani, lauk nabati, sayur maupun buah.  

Hal ini mungkin dikarenakan makanan 
yang diberikan oleh rumah sakit memiliki cita 
rasa yang tinggi. Karena makanan yang 
memiliki cita rasa tinggi adalah makanan 
yang disajikan dengan menarik, 
menyebarkan bau yang sedap, dan 
memberikan rasa yang lezat sehingga 
memuaskan bagi yang memakannya (11). 

Selain itu beberapa pasien yang 
menyatakan bahwa cita rasa makanan yang 
diberikan tidak memuaskan menyisakan 
banyak makanannya. Ini mungkin 
dikarenakan pasien bosan dengan menu 
makanan yang diberikan oleh rumah sakit 
karena menurut Moehyi (14) faktor-faktor 
yang mempengaruhi sisa makanan selain 
faktor eksternal yaitu cita rasa makanan juga 
adanya faktor internal yaitu nafsu makan, 
kebiasaan makan, rasa bosan dan adanya 
makanan dari luar. 

Disamping itu ketidakpuasan pasien 
terhadap makanan yang diberikan bisa juga 
dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola makan 
pasien di rumah sebelum masuk rumah 
sakit. Karena menurut Moehyi (14) 
kebiasaan makan pasien dapat 
mempengaruhi pasien dalam menghabiskan 
makanan yang disajikan. Bila kebiasaan 
makan pasien sesuai dengan makanan yang 
disajikan baik dalam hal susunan menu dan 
besar porsi maka pasien cenderung dapat 
menghabiskan makanan yang disajikan 
sebaliknya bila tidak sesuai dengan 
kebiasaan makan pasien, maka diperlukan 
waktu untuk menyesuaikannya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Khairunnas (15) pada Rumah Sakit di 
Sumatera Barat dimana terdapat hubungan 
yang bermakna antara cita rasa makanan 
dengan sisa makanan. Begitu pula dengan 
penelitian Juju Juariah (16) yang 

menyatakan ada perbedaan yang bermakna 
antara sisa makanan dengan cita rasa 
makanan. 

 
Kesimpulan 

Pasien dengan gangguan kejiwaan 
cenderung lebih banyak diderita oleh orang 
yang berumur <35 tahun. 

Penderita gangguan jiwa lebih banyak 
terjadi pada orang yang berpendidikan 
rendah (< SMA). 

Sebanyak 32 orang (54,2%) pasien 
mengatakan bahwa cita rasa makanan di 
RSJ Sambang Lihum memuaskan. 

Rata-rata sisa makanan pasien 
bersisa banyak (>25%) pada jenis makanan 
sayur yaitu sebesar 67,8%, lauk hewani 
bersisa 52,2% dan lauk nabati bersisa 
50,8%. 

Ada hubungan antara sisa makanan 
dengan umur, dimana kelompok umur > 35 
tahun sisa makanan lebih banyak daripada 
kelompok umur <35 tahun.  

Tidak ada hubungan antara sisa 
makanan dengan tingkat pendidikan. 

Ada hubungan yang bermakna antara 
sisa makanan dengan cita rasa makanan, 
dimana pasien yang mengatakan bahwa cita 
rasa makanan memuaskan sisa makanan 
hanya sedikit. 
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