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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

         Penyelenggaraan Makanan Institusi/massal (SPMI/M) adalah 

penyelenggaraan makanan yang dilakukan dalam jumlah besar atau massal. 

Batasan mengenai jumlah yang diselenggarakan di setiap negara bermacam-macam, 

sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Penyelenggaraan makanan dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial 

dan non komersial. Adapula penyelenggaraan makanan yang dilakukan oleh pihak 

institusi sendiri yang dikenal sebagai swakelola. Salah satu penyelenggaraan 

makanan institusi yaitu penyelenggaraan makanan di asrama. Asrama adalah 

tempat atau wadah yang diorganisir sekelompok masyarakat tertentu yang 

mendapat makanan secara kontinu. Pendirian asrama dan penyediaan pelayanan 

makanan bagi penghuni asrama (Bakri, dkk.  2018). Penyelenggaraan makanan di 

asrama bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan gizi dengan kualitas dan kuantitas 

yang tepat untuk sasaran.(Kurniawan. 2016 dalam Lestari 2020) 

        Sekolah asrama adalah sekolah di mana beberapa atau semua orang belajar 

dan tinggal selama tahun ajaran dengan sesama siswa mereka dan mungkin guru 

dan/atau administrator. Dengan kata lain, sekolah asrama (boarding school) 

merupakan sebuah sekolah dimana para siswanya semua tinggal bersama dan 

belajar di bawah bimbingan guru dan mempunyai asrama untuk tempat menginap 

siswanya.(wikipedia. 2016).  
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  Berdasarkan data Dapodik terdapat 934 SMA yang memiliki asrama. 

Sekolah tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Sekolah berasrama terbanyak berada 

di JawaTimur dengan 154 sekolah dan kemudian Jawa Barat 129 sekolah. Dari 

jumlah itu, 695 sekolah atau 74,4% merupakan sekolah swasta. hanya 25,6% yang 

dikelola oleh pemerintah.Di Bali terdapat 3 sekolah SMA berasrama di antaranya 

SMAN Bali Mandara dengan jumlah peserta didik 310 orang ,SMAS Diponogoro 

dengan jumlah peserta didik 90 orang. Dan  SMAS Gurukula dengan jumlah peserta 

didik 72  orang. (Awalia, Nisa , & Wiwit , 2018)  

 Yayasan Pesraman Gurukula Bangli berada di kawasan Kabupaten Bangli 

Provinsi Bali. Pesraman Gurukula Bangli menyediakan pendidikan mulai dari Tk, 

Sd, SMP dan SMA.Yayasan Pesraman Gurukula ini menyediakan asrama yang 

diperuntukan siswa yang menempuh pendidikan SMP dan SMA. Dari data dapodik 

Gurukula 2020/2021 , saat ini jumlah murid yang berasrama di Gurukula untuk 

siswa SMA sebanyak 32 orang dan siswa  SMP sebanyak 40 orang. Asrama 

Gurukula menyediakan fasilitas yang memadai untuk bidang akademik maupun non 

Akademik. Selain fasilitas yang memadai terdapat penyeleggaraan makanan yang 

diolah pihak asrama untuk siswa asrama Gurukula.  

 Penyelenggaraan makanan diadakan bertujuan mencukupi tingkat konsumsi 

penghuni asrama agar dapat menjaga status gizi, meningkatkan status kesehatan dan 

diharapkan dapat berdampak pada tingkat kehadiran siswa serta meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Siswa yang berasrama di Gurukula Bangli  termasuk dalam 

kelompok remaja. Pada periode remaja terjadi pertumbuhan fisik dan proses 

pematangan fungsi tubuh yang cepat sehingga asupan gizi remaja perlu diperhatikan.  
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 Untuk penyelenggaraan makanan di Pasraman Gurukula Bangli cendrung 

mengandalkan donatur serta pangan lokal sekitar yang di budidayakan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Yayasan Pasraman Gurukula menunjukkan 

masih belum seimbangnya menu makanan yang dikonsumsi oleh siswa yang 

bertempat tinggal di panti. Hal ini kemungkinan disebabkan karena asupan harian 

mereka tergantung pada jenis makanan yang disumbangkan oleh para donatur yang 

sebagian besar berbahan dasar karbohidrat dan makanan siap saji, seperti mie 

instant. Sebagai Yayasan yang  belum memiliki donatur tetap, Yayasan Pasraman 

Gurukula masih tergantung dari sukarelawan. Kondisi ini menyebabkan adanya 

keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana penunjang kesehatan dan 

ketersediaan bahan makanan yang bergizi.(Hadiwijaya,dkk. 2017). 

 Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada bulan Nopember 

2021, penyelenggaraan makanan yang diadakan di Gurukula  terdiri dari menu 

makan pagi , makan siang , selingan sore dan makan malam. Belum ada siklus menu 

makan yang pasti diadakan namun untuk jenis makanan biasanya di konsusmi 

terdiri dari nasi , sayur , telur , untuk daging dan tahu tempe disajikan bergantian 

sesuai dengan tersedianya bahan. Sarapan yang sering disajikan yaitu mie goreng , 

untuk sayur biasanya disajiakn sayur ares , labu siam dan bayam. Sayuran ini 

dipetik langsung di kebun pasraman. Menu lengkap akan disajikan pada saat adanya 

upacara Yadnya dan acara besar yang diadakan di Pasraman Gurukula. Porsi 

makanan yang disajikan tergantung dari ketersediaan dan dibagikan merata secara 

prasmanan. Belum adanya standar porsi yang dijalankan dalam penyelenggaraan 

makanan di Pasraman Gurukula.  
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 Pengadaan penyelenggaraan makanan ini bertujuan untuk meningatkan  

konsumsi energi, karbohidrat , lemak ,dan protein yang tepat untuk menunjang 

kebutuhan gizi siswa.   Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia kebutuhan gizi 

adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu. Kebutuhan 

gizi setiap orang bersifat spesifik dan berbeda karena ditentukan oleh banyak faktor, 

yakni usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan, aktifitas . Untuk mengukur 

kebutuhan gizi siswa dapat dengan cara membandingkan hasil asupan gizi yang 

diperlukan dengan angka kecukupan gizi (AKG).  

 Penyelenggaraan makanan merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam suatu institusi terutama di Pesraman Gurukula Bangli, Bali. 

Karena pengadaan penyelenggaraan makanan ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan gizi siswa sehingga siswa yang menempuh pendidikan di Pasraman 

Gurukula memiliki status gizi yang optimal, kondisi tubuh yang sehat untuk dapat 

berkonsenstrasi dalam mengikuti Pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM. 

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengevaluasi penyelenggaraan makanan di 

Pesraman Gurukula Bangli, Bali.  

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan   

yaitu “ Bagaimana hasil Evaluasi Penyelenggaraan Makanan di Pasraman 

Gurukula  Bangli?”  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/129886/Permenkes%20Nomor%2028%20Tahun%202019.pdf
https://hellosehat.com/nutrisi/cara-menghitung-berat-badan-ideal/
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C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mengevaluasi Penyelenggaraan Makanan di Pasraman Gurukula  

Bangli,Bali.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi penyelenggaraan makanan di Yayasan Pasraman Gurukula 

Bangli.  

b. Mengidentifikasi jenis hidangan yang dikonsumsi oleh siswa Yayasan 

Pasraman Gurukula Bangli  

c. Menentukan porsi makanan yang di konsumsi oleh siswa berdasarkan isi 

pirinngku  

d. Menghitung tingkat konsumsi energi dan zat gizi siswa Yayasan  Pasraman 

Gurukula  Bangli 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah 

satu bahan referensi serta dapat dijadikan dasar pengamatan lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil pengamatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyelenggara 

makanan di Pesraman Gurukula Bangli untuk dapat menyajikan makanan sesuai 

dengan kebutuhan siswa di Yayasan Pasraman Gurukula Bangli. 


