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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
II.1. Lansia 

II.1.1. Pengertian Lansia 

Pengertian lansia dibedakan menjadi dua macam yaitu lansia 

kronologis (kalender) dan lansia biologis. Lansia kronologis mudah 

diketahui dan dihitung, sedangkan lansia biologis berpatokan pada 

keadaan jaringan tubuh. Individu yang berusia muda tetapi secara 

biologis dapat tergolong lansia jika dilihat dari keadaan jaringan 

tubuhnya (Fatimah, 2010).  

Lanjut usia adalah usia kronologis lebih atau sama dengan 65 

tahun di negara maju, tetapi untuk negara sedang berkembang bahwa 

kelompok manusia usia lanjut adalah usia sesudah melewati atau sama 

dengan 60 tahun (Oenzil, 2006). Menurut WHO (World Health 

Organization), lansia dikelompokan menjadi 4 kelompok yaitu usia 

pertengahan ( usia 45 – 49 tahun), lansia (usia 60 – 74 tahun), lansia 

tua (usia 75 – 90 tahun) dan usia sangat tua ( usia di atas 90 tahun) 

(Fatimah, 2010). 

Lansia merupakan istilah tahapan paling akhir dari proses 

penuaan. Lansia merupakan periode terakhir atau periode penutup 

dalam rentang hidup seseorang. Usia lanjut ditandai dengan perubahan 

fisik dan psikologis tertentu (Hurlock, 2009). Efek-efek tersebut 
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menentukan lansia dalam melakukan penyesuaian diri secara baik atau 

buruk, akan tetapi ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan 

membawa penyesuaian diri yang buruk dari pada yang baik dan 

kepada kesengsaraan dari pada kebahagiaan, itulah sebabnya mengapa 

usia lanjut lebih rentan dari pada usia madya (Hurlock, 2009). Lansia 

merupakan suatu tahap kehidupan dimana seseorang harus mencapai 

integritas, sedangkan kegagalan dalam mencapai integritas akan 

menyebabkan kondisi keputusasaan (Schaie dan Willis, 2000). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lansia merupakan 

tahap akhir rentang hidup yang ditandai dengan berbagai penurunan 

(seperti kondisi fisik, psikologis, dan sosial) dan akan mencapai 

integritas atau keputusasaan. 

II.1.2. Penggolongan Lansia  

Masa lansia dimulai dari umur enam puluh tahun (60 tahun) 

sampai meninggal dunia yang ditandai dengan adanya berbagai 

perubahan yang bersifat fisik dan psikologis serta semakin 

menunjukkan penurunan dalam setiap perubahan (Hurlock, 2009). 

Penggolongan lansia dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakitu:  

1. Kelompok lansia dini (55 – 65 tahun), merupakan kelompok yang 

baru memasuki lansia.  

2. Kelompok lansia (65 tahun ke atas).  

3. Kelompok lansia resiko tinggi, yaitu yang berusia lebih dari 70 tahun 

(Mustiadi, 2011). 
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Pada penelitian ini, usia lansia yang dipakai yaitu usia diatas 

60 tahun. Pada usia 60 tahun keatas biasanya semua lansia sudah 

memasuki masa pensiun sehingga ciri-ciri individu yang akan 

dijadikan sampel hampir sama. 

II.1.3. Ciri-Ciri Lansia  

Terdapat beberapa ciri orang lanjut usia yaitu: 

1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran 

Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik 

dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada 

psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam 

kemunduran pada lansia. Kemunduran pada lansia semakin cepat 

apabila memiliki motivasi yang rendah, sebaliknya jika memiliki 

motivasi yang kuat maka kemunduran itu akan lama terjadi. 

2. Orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas  

Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai 

akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang 

lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek 

terhadap lansia. Pendapat-pendapat klise itu seperti : lansia lebih 

senang mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan 

pendapat orang lain.  

3. Menua membutuhkan perubahan peran  

Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai 

mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada 
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lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan 

atas dasar tekanan dari lingkungan.  

4. Penyesuaian yang buruk pada lansia  

Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat 

lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Lansia 

lebih memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Karena 

perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia 

menjadi buruk (Hurlock, 2009). 

II.1.4. Psikososial Lansia 

Psikososial dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek psikososial 

dan aspek sosial. Perubahan psikososial mempunyai pengaruh timbal 

balik dan berpotensi menimbulkan stres psikososial (Depkes RI, 

2015). Menurut Nugroho (2010), nilai seseorang sering diukur melalui 

produktifitasnya dan identitasnya dikaitkan dengan peranan dalam 

pekerjaan. Bila mengalami pensiun (purnatugas), seseorang akan 

mengalami kehilangan antara lain:  

1. Kehilangan finansial (pendapatan berkurang). 

2. Kehilangan status (dulu mempunyai jabatan/posisi yang cukup 

tinggi, lengkap dengan semua fasilitas). 

3. Kehilangan hubungan dengan teman-teman/kenalan atau relasi. 

4. Kehilangan pekerjaan atau kegiatan dan merasakan atau sadar 

akan  kematian, perubahan cara hidup (memasuki rumah 

perawatan, bergerak lebih sempit), kemampuan ekonomi 
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berkurang akibat pemberhentian dari jabatan, biaya hidup 

meningkat, biaya pengobatan bertambah, adanya penyakit kronis 

dan ketidakmampuan, timbul kesepian akibat pengasingan dari 

lingkungan sosial, adanya gangguan saraf panca indra, timbul 

kebutaan dan ketulian, gangguan nutrisi akibat kehilangan 

jabatan, rangkaian kehilangan : kehilangan hubungan dengan 

teman dan keluarga, hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik 

(perubahan terhadap gambaran diri, dan perubahan konsep diri).   

 

II.2. Penyelenggaraan Makanan 

II.2.1. Pengertian Penyelenggaraan Makanan 

Penyelenggaraan makanan institusi adalah serangkaian 

kegiatan mulai dari perencanaan menu, penyediaan atau pembelian 

bahan makanan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahan 

makanan, persiapan dan pemasakan bahan makanan, pencatatan dan 

pelaporan serta evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan 

makanan bagi kelompok masyarakat di sebuah institusi. Selain untuk 

memenuhi kebutuhan gizi, penyelenggaraan makanan bertujuan untuk 

menyediakan makanan yang baik dari segi mutu, jenis maupun 

jumlahnya (Depkes RI, 2006). 

Tujuan umum penyelenggaraan makanan institusi adalah 

tersedianya makanan yang memuaskan bagi klien dengan manfaat 
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setinggi-tingginya bagi institusi. Secara khusus setiap institusi dituntut 

untuk:  

1. Menghasilkan makanan yang berkualitas baik, dipersiapkan dan 

dimasak secara layak.  

2. Pelayanan yang cepat dan menyenangkan. 

3. Menu seimbang dan bervariasi  

4. Harga layak, serasi dengan pelayanan yang diberikan  

5. Standar kebersihan dan sanitasi tinggi (Mukrie, 2009)  

Pada dasarnya penyelenggaraan makanan institusi terdiri dari 2 

macam yaitu:  

1. Penyelenggaraan makanan institusi yang berorientasi pada 

keuntungan (bersifat komersial). Penyelenggaraan makanan ini 

dilaksanakan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Bentuk usaha ini seperti restaurant, snack, bars, cafeteria, 

catering. Usaha penyelenggaraan makanan ini tergantung pada 

bagaimana menarik konsumen sebanyak banyaknya dan 

manajemennya harus bisa bersaing dengan penyelenggaraan 

makanan yang lain. 

2. Penyelenggaraan makanan institusi yang berorientasi pelayanan 

(bersifat nonkomersial). Penyelenggaraan makanan ini dilakukan 

oleh suatu Instansi baik dikelola pemerintah, badan swasta 

ataupun yayasan sosial yang tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan. Bentuk penyelenggaraan ini biasanya berada didalam 
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satu tempat yaitu asrama, panti asuhan, rumah sakit, perusahaan, 

lembaga kemasyarakatan, sekolah dan lain lain. Frekuensi makan 

dalam penyelenggaraan makanan yang bersifat non komersial ini 

2-3 kali dengan atau tanpa selingan (Moehyi, 2012). 

II.2.2. Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan dalam Penyelenggaraan 

Makanan Institusi  

1. Standar Makanan  

Setiap proses dalam penyelenggaraan makanan sangat 

mempengaruhi jumlah standar porsi yang akan dihasilkan. 

Pembelian bahan makanan harus disesuaikan dengan menu, 

jumlah dan standar porsi yang direncanakan. Selain itu, 

penyimpanan bahan makana, proses, persiapan, pemasakan dan 

penyajian harus benar agar tidak mengurangi jumlah bahan 

makanan yang digunakan. Salah satu hal penting dalam 

penyelenggaraan makanan yaitu jumlah bahan makanan dan 

standar porsi yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan jumlah bahan 

makanan berpengaruh terhadap standar porsi yang dihasilkan. 

Jumlah bahan makanan harus ditetapkan secara teliti agar standar 

porsi sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan klien (Suyatno 2010).  

Standar porsi dapat diartikan sebagai banyaknya makanan 

yang disajikan dan ukuran porsi untuk setiap individu. Dalam 

suatu penyelenggaraan makanan, standar porsi sangat berkaitan 
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dengan perhitungan kebutuhan bahan makanan dan perencanaan 

standar porsi. 

Pengawasan standar porsi dibutuhkan untuk 

mempertahankan kualitas suatumakanan yang dihasilkan. Hal ini 

tentu akan mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan gizi seseorang. 

Standar porsi juga akan sangat mempengaruhi terhadap nilai gizi 

setiap hidangan (Muchatob, 2011 dan Puckett, 2014).  

2. Variasi Menu  

Menu adalah hidangan makanan yang disajikan dalam 

suatu acara makan, baik makan pagi, makan siang maupun makan 

malam, dengan atau tanpa selingan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan makanan institusi 

adalah tersedianya menu yang baik secara kualitas maupun 

kuantitas. Oleh sebab itu perlu dibuat perencanaan menu yang 

baik (Moehyi, 2012 dan Yuliati dan Santoso, 2015).  

Dalam penyelenggaraan makanan institusi menu dapat 

disusun dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya untuk 

tujuh hari atau sepuluh hari. Ini tentunya berkaitan dengan variasi 

menu yang harus dihidangkan dalam suatu hidangan. Variasi 

menu adalah susunan golongan bahan makanan yang terdapat 

dalam satu hidangan yang berbeda pada setiap kali penyajian. 

Variasi menu yang ada di Indonesia umumnya adalah terdiri dari 

berbagai hidangan sebagai berikut (Moehyi, 2012):  
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a. Makanan pokok  

Makanan pokok yang ada di Indonesia umumnya 

adalah nasi. Berbagai variasi makanan pokok dari nasi antara 

lain, nasi kuning, nasi uduk, dan nasi tim.  

b. Lauk pauk  

Lauk pauk merupakan pendamping makanan pokok. 

Hidangan ini bisa terbuat dari bahan makanan hewani atau 

nabati atau gabungan keduanya. Bahan makanan hewani 

yang digunakan dapat berupa daging sapi, daging ayam, ikan, 

telur, udang. Sedangkan bahan makanan nabati dapat berupa 

tahu, tempe, atau sejenis kacang-kacangan. 

c. Sayuran  

Hidangan sayuran biasanya terdiri dari dua macam 

yaitu hidangan sayuran berkuah dan hidangan sayuran yang 

tidak berkuah.  

d. Buah-buahan  

Buah biasanya disajikan dalam bentukj utuh buah 

segar atau dibuat olahan sebagai minuman seperti jus buah. 

Buah biasanayan hanya berfungsi sebagai pencuci mulut 

yang dikonsumsi setelah makan.  

e. Snack  

Hidangan snack merupakan makanan selingan antara 

makan pagi dan makan siang atau antara makan siang dan 
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makan malam. Biasanya disajikan dalam rasa yang manis, 

asin, atau gurih.  

3. Organoleptik (Mutu Makanan) 

a. Rasa makanan  

Faktor utama yang mempengaruhi daya penerimaan 

terhadap makanan adalah rangsangan cita rasa yang 

ditimbulkan oleh makanan tersebut. Cita rasa makanan 

mencakup dua aspek utama, yaitu penampilan makanan 

sewaktu dihidangkan dan rasa makanan waktu dimakan. 

Kedua aspek ini sama pentingnya untuk diperhatikan agar 

betul-betul dapat menghasilkan makanan yang memuaskan. 

Komponen-komponen yang berperan dalam menentukan rasa 

makanan anatar lain aroma, bumbu dan penyedap, 

keempukan, kerenyahan, tingkat kematangan, serta 

temperatur makanan (Moehyi, 2012). Rijadi (2012) untuk 

mengukur rasa makanan menggunakan indikator sebagai 

berikut: Kurang (Jumlah aspek rasa < 60%), cukup (Jumlah 

aspek rasa 60%-80%) dan baik (Jumlah aspek rasa > 80%). 

b. Aroma  

Makanan Aroma atau bau makanan dapat merangsang 

keluarnya getah lambung dan banyak menentukan kelezatan 

dari makanan tersebut. Aroma lebih terpaut pada indera 

penciuman (Arifiati, 2000). Aroma yang disebarkan oleh 
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makanan adalah daya tarik yang sangat kuat dan mampu 

merangsang indera penciuman sehingga membangkitkan 

selera. Timbulnya aroma makanan disebabkan oleh 

terbentuknya suatu senyawa yang menguap. 

Terbentuknyasenyawa yang mudah menguap sebagai reaksi 

karena pekerjaan enzim, tetapi dapat juga terbentuk tanpa 

terjadi reaksi enzim. Aroma yang dikeluarkan oleh setiap 

makanan berbeda-beda (Moehyi, 2012). 

c. Konsistensi makanan  

Konsistensi adalah keadaan yang berkaitan dengan 

tingkat kepadatan dan kekentalan suatu hidangan. Istilah 

yang menggambarkan konsistensi adalah cair, kental, dan 

padat. Susunan hidangan yang baik adalah memiliki 

kombinasi konsistensi (West& Wood, 2008). Konsistensi 

makanan juga merupakan komponen yang turut menentukan 

cita rasa makanan karena sensitivitas indera cita rasa 

dipengaruhi oleh konsistensi makanan. Makanan yang 

berkonsistensi padat atau kental akan memberikan 

rangsangan yang lebih lambat terhadap indera kita (Moehyi, 

2012).  

Konsistensi makanan juga mempengaruhi penampilan 

makanan yang dihidangkan. Cara memasak dan lama waktu 

memasak makanan akan menentukan pula konsistensi 
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makanan (Moehyi, 2012). Tekstur dan konsistensi suatu 

bahan akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh 

bahan tersebut. Dari penelitian- penelitian yang dilakukan 

diperoleh bahwa perubahan bahan dapat mengubah rasa dan 

bau yang timbul karena dapat mempengaruhi kecepatan 

timbulnya rangsangan terhadap sel reseptor olfaktori dan 

kelenjar air liur. Semakin kental suatu bahan, penerimaan 

terhadap intensitas rasa, bau, dan cita rasa semakin berkurang 

(Winarno, 2012). 

4. Hygiene dan Sanitasi  

Sanitasi adalah salah satu pencegahan yang 

menitikberatkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk 

membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang 

dapat mengganggu atau merusak kesehatan, mulai dari sebelum 

makanan itu diproduksi, selama dalam proses pengolahan, 

penyimpanan, pengangkutan, penjualan, sampai pada saat 

dimana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi 

masyarakat/konsumen (Depkes, 2003).  

Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan 

faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat 

atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan 

kesehatan. Persyaratan hygiene dan sanitasi adalah ketentuan-

ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan, 
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personal, dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan 

bakteorologis, kimia, dan fisik (Depkes, 2003).  

5. Biaya  

Bahwa untuk menyediakan penyelenggaraan makanan 

yang baik, selain memperhatikan aspek kualitas makanan juga 

diperhatikan aspek biaya operasionalnya. 

II.2.3. Indikator Penyelengaraan Makanan 

Penyelenggaraan makan adalah penyelenggaraan makanan 

yang dilakukan secara tetap untuk jangka waktu tidak terbatas. Untuk 

mengukur penyelenggaraan makanan menurut Sutanti (2014) sebagai 

berikut: 

1. Baik: ≥ 100%  

2. Sedang: 80-90%  

3. Kurang: 70-80%  

4. Defisit : < 70% 

 

II.1 Penilaian Lansia terhadap Mutu Hidangan pada Penyelenggaraan 

Makanan 

Penilaian lansia terhadap mutu hidangan terdiri dari waktu makan, 

penampilan makanan, rasa makanan, perlengkapan alat makan dan variasi 

menu makanan. Adapun penampilan makanan dinilai dari warna makanan, 

tekstur makanan, besar porsi dan bentuk makanan. Sedangkan untuk rasa 
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makanan dinilai dari suhu makanan yang disajikan dan aroma makanan 

(Aritonang, 2012). 

Penampilan makanan sewaktu dihidangkan merupakan salah satu 

aspek yang menentukan penilaian responden terhadap cita rasa makanan, 

selain rasa makanan pada waktu diolah. Penampilan makanan yang disajikan 

merangsang saraf melalui indera penglihatan sehingga mampu 

membangkitkan selera untuk mencicipi makanan tersebut. Keduan aspek itu 

sama pentingnya untuk diperhatikan agar betul-betul dapat menghasilkan 

makanan yang memuaskan (Asrina, 2012). 

Dengan demikian, penilaian lansia terhadap unsur mutu hidangan di 

UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma, yaitu: 

1. Warna  

Warna dari bahan-bahan makanan harus dikombinasikan 

sedemikian rupa supaya tidak terlihat pucat atau warnanya tidak serasi. 

Kombinasi warna sangat membantu dalam selera makan konsumen 

(Erwin, 2012). Warna seringkali digunakan dalam suatu penilaian, tetapi 

sebenarnya sulit untuk ditetapkan. Secara fisik dan psikologis berkaitan 

dalam mengevaluasi suatu warna karena melibatkan penilaian visual, 

oleh karena itu selezat apapun makanan bila tidak menarik saat disajikan 

akan membuat selera makan menurun. Kombinasi warna adalah hal yang 

sangat diperlukan dan dapat membantu dalam penerimaan suatu makanan 

dan secara tidak langsung dapat merangsang selera makan (Khan, 2008). 
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Warna yang menarik dan bentuk yang bervariasi akan membuat 

seseorang tertarik untuk mencicipi dan menghabiskannya. Untuk 

meningkatkan warna pada makanan yang kurang berwarna, sebaiknya 

dibuat kombinasi warna dengan hidangan yang berwarna lebih terang 

atau diberi garnish (Mahaffey, 2011). 

2. Tekstur  

Tekstur makanan adalah hal yang berkaitan dengan struktur 

makanan yang dapat dideteksi dengan baik, yaitu dengan merasakan 

makanan di dalam mulut. Sifat yang digambarkan dari tekstur makanan 

antara lain renyah, lembut, kasar, halus, berserat, empuk, keras, dan 

kenyal. Bermacam-macam tekstur makanan dalam suatu hidangan lebih 

menyenangkan dari pada satu macam tekstur (Puckett, 2014). 

Menurut Khan (2008), tekstur dapat dirasakan ketika di mulut, 

seperti lunak/lembek, keras/kering, kenyal, krispi, berserat, halus. Hal 

tersebut adalah beberapa sifat yang digunakan untuk menggambarkan 

tekstur (Khan, 2008). Tekstur adalah hal yang berkaitan dengan struktur 

makanan yang dirasakan dalam mulut. (Moehyi, 2012). 

Gambaran dari tekstur makanan meliputi krispi, empuk, berserat, 

halus, keras dan kenyal. Keempukan dan kerenyahan (krispi) ditentukan 

oleh mutu bahan makanan yan digunakan dan cara memasaknya. 

3. Bumbu  

Bumbu adalah bahan yang ditambahkan pada makanan dalam 

proses pengolahan dengan tujuan untuk mendapatkan rasa makanan yang 
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enak dan khas dalam setiap kali pemasakan, sehingga dapat merangsang 

kerja enzim-enzim pencernaan dan meningkatkan nafsu makan 

(Soeparman, 2007). Secara garis besar dikenal 2 macam bumbu yaitu 

tanaman yang dipakai sebagai bumbu (herbs) dan rempah (spices) 

(Sihite, 2010). 

Bumbu masakan adalah bahan yang ditambahkan dengan maksud 

untuk mendapatkan rasa yang enak dan khas dalam setiap pemasakan. 

Bau yang sedap, berbagai bumbu yang digunakan dapat membangkitkan 

selera karena memberikan rasa makanan yang khas (Moehyi, 2012). 

Menurut Taylor (2014), rasa dasar yang dikenal ada 5, yaitu 

manis yang timbul saat dilewati oleh sukrosa dan pemanis; asin yang 

timbul saat dilewati oleh ion natrium (Na+), asam yang timbul saat 

dilewati oleh ion hidrogen (H+), pahit, dan umami atau gurih yang timbul 

saat dilewati oleh asam amino glutamat (Taylor, 2014)  

4. Aroma  

Aroma makanan adalah bau yang disebarkan oleh makanan 

dengan daya tarik yang kuat dan mampu merangsang indera penciuman 

sehingga membangkitkan selera makan. Aroma yang yang dikeluarkan 

oleh setiap makanan berbeda - beda dan melalui pemasakan yang 

berbeda akan memberikan aroma yang berbeda pula (Mahaffey, 2011). 

Untuk mendapatkan bau yang cukup baik untuk sel sensori, 

beberapa panelis terlatih menganjurkan untuk menghirup dengan singkat 

dan kuat ke bagian atas hidung. Karena respon terhadap bau ini terekam 
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sangat cepat dan singkat. Untuk mendapatkan penilaian yang sensitif, 

sebaiknya menghirup udara yang bersih beberapa detik sebelum 

melakukan penilaian (Gatchalian, 2009)  

Aroma makanan adalah aroma yang disebarkan oleh makanan 

yang mempunyai daya tarik yang sangat kuat dan mampu merangsang 

indera penciuman sehingga mampu membangkitkan selera (Moehyi, 

2012). Aroma yang dikeluarkan oleh makanan berbeda-beda. Demikian 

pula cara memasak yang berbeda akan memberikan aroma yang berbeda 

pula. 

5. Suhu  

Suhu makanan adalah tingkat panas atau dingin dari hidangan 

yang disajikan. Pada penyajian makanan perlu diperhatikan kesesuaian 

suhu dari setiap jenis hidangan, karena suhu makanan akan berpengaruh 

terhadap cita rasa makanan dan selera makan seseorang (Puckett, 2014). 

Suhu makanan memegang peranan sangat penting dalam penentuan cita 

rasa makanan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sensitivitas saraf 

pengecap terhadap rasa makanan sehingga dapat mengurangi selera 

untuk makan. Suhu juga mempengaruhi kemampuan saraf-saraf 

pengecapan yang terletak pada papila pada lidah untuk menangkap 

rangsangan rasa. Makanan yang panas akan membakar lidah dan 

merusak kepekaan saraf-saraf pengecapan, sedangkan makanan yang 

dingin dapat membius saraf-saraf pengecapan sehingga tidak peka lagi. 

(Winarno, 2012).  
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Suhu makanan waktu disajikan memegang peranan dalam 

penentuan cita rasa makanan. Namun makanan yang terlalu panas atau 

terlalu dingin sangat mempengaruhi sensifitas saraf pengecap terhadap 

rasa makanan sehingga dapat mengurangi selera untuk memakannya 

(Moehyi, 2012). 

6. Variasi Menu Makanan 

Variasi menu adalah susunan golongan bahan makanan yang 

terdapat dalam satu hidangan berbeda pada tiap kali penyajian. Variasi 

menu makanan Indonesia umumnya tidak serumit variasi menu makanan 

Eropa. Menu yang dianggap lazim di semua daerah di Indonesia 

umumnya terdiri dari susunan variasi hidangan sebagai berikut (Moehyi, 

2012):  

a. Hidangan makanan pokok, hidangan ini umumnya terdiri dari nasi.  

Berbagai variasi makanan nasi sering digunakan dalam berbagai 

hidangan, seperti nasi uduk, nasi kuning, nasi tim. Disebut makanan 

pokok karena dari makanan ini tubuh memperoleh sebagian besar zat 

tenaga yang diperlukan tubuh.  

b. Hidangan lauk pauk.  

Hidangan ini berupa masakan yang bervariasi yang terbuat dari 

bahan makanan hewani atau nabati, atau gabungan keduanya, bahan 

makanan hewani yang digunakan dapat berupa daging sapi, ayam, 

ikan, telur, udang, atau berbagai jenis hasil laut. Lauk pauk nabati 
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biasanya berbahan dasar kacang-kacangan atau hasil olahan seperti 

tahu dan tempe.  

c. Hidangan sayur mayur.  

Biasanya hidangan ini berupa masakan yang berkuah karena 

berfungsi sebagai pembasah nasi agar mudah ditelan. Hidangan 

makanan ini bisa terdiri dari gabungan jenis makanan sayur berkuah 

dan tidak berkuah.  

d. Hidangan buah-buahan 

Buah biasanya disajikan dalam bentuk segar maupun sudah diolah 

seperti setup dan sari buah. Hidangan ini berfungsi seperti 

penghilang rasa kurang sedap sehabis makan, sehingga biasa disebut 

hidangan pencuci mulut.  

e. Hidangan snack, biasanya disajikan berbagai variasi bentuk dan rasa, 

ada yang manis, asin dan gurih. Hidangan snack ini sebagai makanan 

selingan antara makan pagi dan makan siang atau makan siang dan 

makan malam.  

Masakan harus bervariasi, suatu jenis masakan yang dihidangkan 

berkali-kali dalam jangka waktu yang singkat akan membosankan 

konsumen. 

7. Waktu Makan 

Manusia secara ilmiah lapar setelah 3-4 jam makan, sehingga 

setelah waktu tersebut sudah harus mendapatkan makanan, baik dalam 

makanan ringan atau berat. Jarak waktu antara makan malam. dan 
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bangun pagi sekitar 8 jam. Selama waktu tidur metabolisme tubuh tetap 

berlangsung, akibatnya pada pagi hari perut sudah kosong sehingga 

kebutuhan energi diambil dari cadangan lemak tubuh (Suryawati, dkk 

2016). 

Di Indonesia, menu sehari-hari terdiri dari menu makan pagi, 

siang dan malam. Di antara dua waktu makan dapat dihidangkan 

makanan selingan yaitu pagi hari antara pukul 10.00-12.00 dan sore hari 

antara pukul 16.00-17.00  

a. Menu makan pagi (06.00-08.00) 

Makan pagi biasanya terdiri atas hidangan yangpraktis, serta 

mudah dibuat dan disajikan. Hal ini mengingat waktu pengolahannya 

sangat terbatas.  

b. Menu makan siang (12.00-14.00) 

Makan siang biasanya terdiri atas makanan pokok yang 

dilengkapi dengan lauk pauk bervariasi, baik yang berkuah maupun 

tidak. 

c. Menu makan malam (18.00-20.00) 

Makan malam boleh sama dengan makan siang, tetapi 

biasanya lauk pauknya dikurangi (Auliana, 2016). 

 

II.4.   Kerangka Teori 

            Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka kerangka teori penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar II.1 

Kerang Teori 

Sumber: Soegeng, 2014, Khan, 2008, Gatchalian, 2009, Muchatab, 2011 

Puckett, 2014, Winnick, 2008, Muchatab, 2011, West dan Wood, 2008, 

Winarno, 2012, Suryawati, dkk, 2016 

 

 

 

 

 

 

Faktor dalam Penyelenggaraan Makanan 

Standar Makanan  

 Penyimpanan bahan 

makanan 

 Proses masak 

 Persiapan 

 Pemasakan 

 Penyajian  

Variasi Menu 

 Makanan pokok 

 Lauk pauk 

 Sayuran 

 Buah-buahan 

 Snack  

Mutu Makanan 

 Rasa makanan 

 Aroma 

 Konsistensi 

makanan  

Hygiene dan Sanitasi 

 Proses pengolahan 

 Proses penyimpanan 

 Proses pengangkutan 

 Proses penyajian 

makanan 

Harga 

 Biaya 

operasional   

Mutu Makanan  

Tekstur 

Makanan 

 

Warna 

Makanan 

Bumbu 

Makanan 

 

Tingkat Kepuasan 

Lansia 

Variasi 
Menu 

Makanan 

 

Waktu Makan 

(Pagi, Siang 

dan Sore) 
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Makanan 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

III.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

Gambar III.1 Kerangka Konsep 

 

III.2 Variabel Penelitian  

Adapun variabel dalam penelitian ini gambaran tingkat kepuasan 

lansia terhadap mutu hidangan pada penyelenggaraan makanan di UPT Panti 

Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma. 

Tabel III.1 Definisi Operasional 

No 
Variabel 

Penelitian 
Definisi Operasional 

Cara 

Ukur 
Alat Ukur Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

1 
Warna 

makanan 

Penilain lansia terhadap 

warna makanan yang 

dihidangkan menarik 

Kuesioner Kuesioner 1. Menarik 

2. Kurang 

menarik 

3. Tidak menarik 

Nominal 

2 
Teksur 

makanan 

Penilain lansia terhadap 

kesesuaian makanan 

yang dihidangkan  

Kuesioner Kuesioner 1. Sesuai dengan 

jenis makanan 

2. Kurang sesuai 

dengan jenis 

makanan 

Nominal 

 Warna Makanan 

 Tekstur Makanan 

 Bumbu Makanan 

 Aroma Makanan 

 Suhu Makanan 

 Variasi Menu Makanan 

 Waktu Makan 

Penilaian Lansia Terhadap 
Mutu Hidangan 
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3. Tidak sesuai 

dengan jenis 

makanan 

3 
Bumbu 

makanan 

Penilain lansia terhadap 

enak tidaknya makanan 

yang dihidangkan  

Kuesioner Kuesioner 1. Enak 

2. Kurang enak 

3. Tidak enak 

Nominal 

4 
Aroma 

makanan 

Penilain lansia terhadap 

harum tidaknya makanan 

yang dihidangkan 

Kuesioner Kuesioner 1. Harum 

2. Kurang harum 

3. Tidak harum 

Nominal 

5 Suhu makanan 

Penilain lansia terhadap 

hangat tidaknya 

makanan yang 

dihidangkan 

Kuesioner Kuesioner 1. Sesuai 

2. Kurang sesuai 

3. Tidak sesuai 

Nominal 

6 

Variasi menu 

makan 

Pendapat lansia 

mengenai variasi bahan 

makanan yang diberikan 

setiap waktu makan 

Kuesioner Kuesioner 1. Variasi 

2. Kurang variasi 

3. Tidak variasi 

Nominal 

7 Waktu Makan 

Waktu makan adalah 

ketepatan dalam 

menyediakan makanan 

pada lansia pada waktu 

pagi, siang dan sore 

Kuesioner Kuesioner 1. Makan Pagi 

2. Makan Siang 

3. Snack 

4. Makan Malam 

Nominal 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

IV.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah deskriptif observasional yang 

menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara 

kelompok yang bertujuan untuk mengetahui gambaran penilaian lansia 

terhadap unsur mutu hidangan pada penyelenggaraan makanan di UPT Panti 

Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma. 

 

IV.2 Waktu dan Tempat penelitian 

IV.2.1  Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu bulan Juli 

2019. 

IV.2.2  Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di UPT Panti Sosial 

Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma. 

 

IV.3 Populasi dan Sampel 

IV.3.1  Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau objek 

yang diteliti (Notoadmodjo, 2010). Populasi dalam penelitian ini 

adalah lansia UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia 

Dharma yang berjumlah 59 lansia 
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IV.3.2  Sampel 

Mengingat demikian pentingnya sampel dalam penelitian, 

maka pengambilan sampel harus dapat benar-benar 

dipertanggungjawabkan. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Satrianegara, 

2014). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 59 orang 

penghuni Panti Tresna Werdha Mulia Dharma Kabupaten Kubu 

Raya, dengan demikian jumlah populasi penghuni Panti Tresna 

Werdha Mulia Dharma Kabupaten Kubu Raya sebanyak 42 orang 

lansia dan semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 orang.

 Kriteria Sampel : 

1. Kriteria Inklusi 

Kriteria sampel dalam penelitian ini harus memenuhi 

kriteria inklusi. Dalam penelitian ini yang menjadi kriteria 

inklusi yaitu: Lansia yang sudah lama tinggal di Panti Tresna 

Werdha Mulia Dharma atas kemaunnya sendiri 

2. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek 

penelitian tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi 

syarat sebagai sampel penelitian yaitu adalah responden yang 

sedang sakit dan tidak mau diwawancarai. 
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IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan data 

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data primer meliputi:  

a. Data karakteristik lansia meliputi umur, jenis kelamin dan IMT.  

b. Data penilaian lansia UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia 

Mulia Dharma terhadap penampilan makanan yang disajikan 

meliputi warna, bentuk, besar porsi, dan cara penyajian.  

c. Data penilaian lansia UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia 

Mulia Dharma terhadap rasa makanan yang disajikan meliputi 

aroma, bumbu, tingkat kematangan, suhu, dan tekstur.  

d. Data penilaian lansia UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia 

Mulia Dharma terhadap cita rasa makanan yang disajikan meliputi 

penampilan makanan dan rasa makanan.  

2. Data Sekunder 

Data gambaran umum panti lansia UPT Panti Sosial Rehabilitasi 

Lanjut Usia Mulia Dharma yang meliputi nama institusi, alamat institusi, 

dan jenis institusi dan data gambaran umum penyelenggaraan makanan 

meliputi tujuan penyelenggaraan makanan, perencanaan menu, biaya 

makan, standar kecukupan gizi, standar porsi dan sistem distribusi 

makanan. 
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3. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Data karakteristik lansia UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia 

Mulia Dharma diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang 

diberikan pada sampel.  

b. Data penilaian lansia terhadap warna makanan, tekstur makanan, 

bumbu makanan, aroma makanan, suhu makanan, variasi makanan 

dan waktu makan lansia yang disajikan diperoleh melalui pengisian 

kuesioner yang diberikan kepada lansia terhadap masing- masing 

golongan hidangan untuk makan siang.  

 

IV.5 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diolah dikumpulkan dan diolah dengan langkah–langkah  

sebagai berikut 

IV.6.1   Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses 

pengolahan data yang terdiri dari (Notoatmodjo, 2010) : 

 

1. Memeriksa Data (editing) 

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan 

pengolahan dengan baik,data perlu diperiksa terlebih dahulu 

apakah telah seperti yang di harapkan atau tidak. 
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2. Memberikan kode (Coding) 

Adalah pemberian kode pada setiap jawaban yang 

terkumpul dalam kuisioner ke dalam komputer untuk diproses. 

Memasukan data kedalam komputer dilakukan dengan Software 

Statistik.  

3. Scoring (memberikan skor) 

Scoring adalah memberikan skor untuk pertanyaan-

pertanyaan. 

4. Entry  

Entry adalah memasukan data yang telah dilakukan coding 

ke dalam program komputer. 

5. Cleaning  

Cleaning adalah apabila semua data dari setiap sumber 

data proses yang dilakukan setelah data masuk ke komputer, data 

akan diperiksa apakah ada kesalahan atau tidak, jika terdapat data 

yang salah diperiksa oleh proses cleaning ini. 

IV.6.2  Teknik Penyajian Data 

 Data dalam penelitian ini disajikan dalam  beberapa bentuk, yaitu : 

 

1. Bentuk tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk 

memudahkan pembacaan data sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian. 
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2. Bentuk teks atau narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks dilakukan untuk 

mendeskrips ikan atau memberi penjelasan dari data yang telah di 

sajikan dalam bentuk tabel. 

 

IV.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang di pergunakan adalah analisa univariat. 

Analisa univariat adalah untuk menganalisa variabel yang ada secara 

deskriptif dengan menghitung frekuensi dari responden penelitian. Setelah 

data terkumpul selanjutnya dianalisa dan disajikan dalam bentuk prosentase. 

P = f/N x 100% 

Keterangan: 

P  = prosentease 

f  = jawaban benar yang dipilih responden 

N  = jumlah seluruh pertanyaan dalam kuesioner (Nursalam, 

2003) 

 

Selanjutnya dimasukkan pada kriteria obyektif sebagai berikut: 

76 – 100%  = Baik 

56 – 75%  = Cukup 

40 – 55%  = Kurang 

(Arikunto, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 


