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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

A.  Penyelenggaraan Makanan Institusi  

1. Pengertian Penyelenggaraan Makanan Institusi  

Penyelenggaraan makanan merupakan suatu rangkaian kerja yang melibatkan 

tenaga manusia, peralatan, material, dana, dan berbagai sumber daya lainnya 

dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas cita rasa makanan yang akan disajikan 

dapat memuaskan konsumen dan dapat menekan biaya penyelenggaraan makanan 

pada taraf yang wajar serta tidak mengurangi kualitas pelayanan ( Siregar , 2015).  

Penyelenggaaan makanan Institusi merupakan penyediaan makanan masal 

yang dilaksanakan secara masal. Di Indonesia penyelenggaraan makanan banyak 

atau massal yang digunakan adalah bila penyelenggaraan makanan lebih dari 50 

porsi untuk sekali pengolahan. Sehingga jika 3 kali makan dalam sehari, maka 

jumlah porsi yang diselenggarakan adalah 150 porsi sehari. (Bakri, Intiyati & 

Widartika, 2018) 

 Penyelenggaran makanan institusi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan 

pangan yang baik dari segi mutu, jenis maupun jumlahnya untuk kelompok 

masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Selain itu penyelenggaraan makanan juga 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap individu.  
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Dalam suatu penyelenggaraan makanan terdapat suatu sistem dalam 

pelaksanaannya dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, penyimpanan 

bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyajian makanan dan minuman, 

penggunaan sarana serta metode yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

semaksimal mungkin. (PGRS, 2013). 

2. Jenis Penyelenggaraan Makanan  

Dalam penyelenggaraan makanan terdapat beberapa penyelenggraan 

makanan yang dijalankan mulai dari yang bersifat komersial ,non komersial hingga 

semi komersial.  

Menurut Rotua (2013), jenis penyelenggaraan makanan institusi terdiri dari:  

a) Penyelenggaraan makanan institusi yang berorientasi pada keuntungan 

(berorientasi komersial) yaitu penyelenggaraan makanan yang dilaksanakan 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Seperti pada restaurant, 

snack bars, cafeteria, dan catering.  

b) Penyelenggaraan makanan institusi yang berorientasi pelayanan (bersifat non-

komersial) yaitu penyelenggaraan makanan yang dilakukan oleh suatu instansi, 

baik dikelola pemerintah, badan swasta maupun yayasan social yang tidak 

bertujuan untuk mencari keuntungan. Seperti pada asrama, panti asuhan, rumah 

sakit, perusahaan, lembaga kemasyarakatan, sekolah, dan lain-lain. 

c) Penyelenggaraan makanan institusi yang bersifat semi komersial yaitu 

organisasi yang dibangun dan dijalankan bukan hanya untuk tujuan komersial, 

tetapi juga untuk tujuan sosial (masyarakat yang kurang mampu). 
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3. Klasifikasi Penyelenggaraan Makanan  

Berdasarkan jenis konsumennya, penyelenggaraan makanan dapat 

diklasifikasikan menjadi 9 kelompok institusi (Bakri, Intiyati & Widartika, 2018), 

antara lain:  

a. Penyelenggaraan Makanan pada Pelayanan Kesehatan.  

b. Penyelenggaraan Makanan Anak Sekolah/School Feeding. 

c. Penyelenggaraan Makanan Asrama. 

d. Penyelenggaraan Makanan Di Institusi Sosial. 

e. Penyelenggaraan Makanan Institusi Khusus. 

f. Penyelenggaraan Makanan Darurat. 

g. Penyelenggaraan Makanan Industri Transportasi. 

h. Penyelenggaraan Makanan Industri Tenaga Kerja. 

i. Penyelenggaraan Makanan Institusi Komersial. 

Penyelenggraan makanan ini tergantung dari tujuan dan sasaran yang dituju. 

Komponen dasar dari penyelenggraan makanan di setiap institusi pada dasarnya 

sama hanya dalam menjalankannya ada strategi yang digunakan untuk mencapai 

tujuannya semaksimal mungkin. 

Berdasarkan tipe produksi dan cara pelayanannya, maka sistem 

penyelenggaraan makanan dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe (Spears, 2006), 

yaitu:  

1) Tipe conventional,  

2) Tipe commissary,  

3) Tipe ready prepared, dan  

4) Tipe assembly/serve  
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Perbedaan masing-masing tipe didasarkan pada cara pengadaan bahan 

makanan, termasuk tipe bahan makanan yang digunakan, tempat makanan 

dipersiapkan dan hubungannya dengan tempat penyajian,jangka waktu antara 

pengolahan dan penyajian,bentuk dan cara penjualan atau pelayanan makanan, 

metode pengolahan makanan (persiapan dan pemasakan),jumlah dan macam tenaga 

kerja,jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan,dan tipe bahan makanan yang 

digunakan. 

4. Komponen Penyelenggaraan Makanan 

Menurut Bakri (2018) diselaraskan dengan Pedoman PGRS tahun 2013, 

dalam penyelenggaraan makanan terdapat 10 komponen  yang menjadi standar 

dalam menjalankan penyelenggaraan makanan yaitu : 

a. Perencanaan Anggaran Belanja Makanan 

Perencanaan anggaran belanja makanan (ABM) adalah suatu kegiatan 

penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan 

bagi konsumen/pasien yang dilayani. Tujuan kegiatan ini ialah agar tersedia 

taksiran anggaran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

(macam dan jumlah) bahan makanan bagi konsumen/pasien yang dilayani sesuai 

dengan standar kecukupan gizi. Sedangkan langkah-langkah perencanaan menu 

meliputi: 

1) Kumpulkan data tentang macam dan jumlah konsumen tahun sebelumnya. 

2) Tetapkan macam jumlah konsumen atau pasien  

3) Kumpulkan harga bahan makanan dari beberapa pasar dengan melakukan 

survei pasar, kemudian tentukan harga rata-rata bahan makanan. 

4) Buat standar kecukupan gizi (standar porsi) ke berat kotor. 
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5) Hitung indeks harga makanan per orang per hari sesuai dengan konsumen 

yang mendapat makanan. 

6) Hitung anggaran belanja makanan setahun untuk masing-masing konsumen 

atau pasien (termasuk pegawai) 

7) Hasil perhitungan anggaran dilaporkan kepada pengambil keputusan (sesuai 

dengan struktur organisasi masing-masing) untuk meminta perbaikan. 

8) Rencana anggaran diusulkan secara resmi melalui jalur administratif. 

b. Perencanaan Menu 

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu yang akan 

diolah untuk memenuhi selera konsumen/pasien, dan kebutuhan zat gizi yang 

memenuhi prinsip gizi seimbang.  

Adapun tujuan perencanaan menu yaitu agar tersedia siklus menu sesuai dengan 

klarifikasi pelayanan yang ada di RS (misalnya 10 hari atau seminggu). Kegiatan 

menyusun menu dilakukan dengan cara berikut: 

1) Kumpulkan berbagai jenis hidangan, kelompokkan menurut jenis makanan 

(kelompok lauk hewani, kelompok nabati, kelompok sayuran, kelompok  

buah) sehingga memungkinkan variasi yang lebih banyak. 

2) Susun pola menu dan master menu yang memuat garis besar frekuensi 

penggunaan bahan makanan harian dengan siklus menu yang berlaku.  

3) Masukkan hidangan hewani (yang serasi warna, komposisi, kosistensi bentuk 

dan variasinya), kemudian lauk nabati, sayur, buah dan snack. 

4) Siapkan formulir penilaian yang meliputi pola menu dengan kombinasi warna, 

tekstur, konsistensi, rasa, aroma, ukuran, bentuk potongan, temperatur 

makanan, pengulangan menu penyajian dan sanitasi. 
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5) Nilai menu dengan beberapa penilaian obyektif. 

6) Lakukan pre-test untuk mengetahui tanggapan konsumen/pasien. 

7) Buat perbaikan menu dan selanjutnya menu siap untuk diusulkan kepada 

pengambilan keputusan (sesuai dengan struktur organisasi). 

c.   Perhitungan Kebutuhan Bahan Makanan 

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah kegiatan penyusunan 

kebutuhan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan. Tujuan 

kegiatan ini ialah agar tercapainya usulan anggaran dan kebutuhan bahan 

makanan bagi konsumen dalam satu tahun anggaran. Langkah-langkah 

perencanaan kebutuhan bahan makanan, yakni: 

1) Tentukan jumlah konsumen  dengan mengaju pada DPMP. 

2) Tentukan standar porsi tiap bahan makanan dan buat berat kotor. 

3) Hitung berapa kali pemakaian bahan makanan setiap siklus menu. 

4) Hitung dnegan cara: Jumlah individu  x berat kotor x kerap pemakaian. 

d.   Pemesanan dan Pembelian Bahan Makanan 

1) Pemesanan bahan makanan 

Pemesanan adalah penyusunan permintaan (order) bahan makanan, 

berdasarkan manu atau pedoman menu dan rata-rata jumlah konsumen yang 

dilayani. Tujuan kegiatan ini adalah agar tersedia daftar pesanan bahan makanan 

sesuai standar atau spesifikasi yang diterapkan. Langkah-langkah pemesanan 

bahan makanan, PGRS (2013) meliputi: 

a) Ahli gizi membuat rekapitulasi kebutuhan bahan makanan untuk esok hari 

dengan cara: standar porsi x jumlah konsumen. 
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b) Hasil perhitungan diserahkan ke bagian gudang logistik. 

c) Bagian gudang menyiapkan bahan makanan sesuai dengan permintaan 

d) Bagian pengolahan mengambil bahan makanan yang dipesan (order). 

2) Pembelian bahan makanan 

Pembelian bahan makanan merupakan serangkaian kegiatan penyediaan 

macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen/pasien sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Pembelian bahan 

makanan merupakan prosedur penting untuk memperoleh bahan makanan, 

biasanya terkait dengan produk yang benar, jumlah yang tepat, waktu yang tepat 

dan harga yang benar (Kemenkes, 2013). 

Sistem pembelian yang sering dilakukan antara lain : 

a) Pembelian langsung ke pasar (The Open Market of Buying) 

b) Pembelian dengan musyawarah (The Negotiated og Buying) 

c) Pembelian yang akan datang (Future Contract) 

d) Pembelian tanpa tanda tangan (Unsigned Contract/Auction) terdiri atas : 

(1). Firm At the Opening of Price (FAOP), dimana pembeli memesan 

bahan makanan pada saat dibutuhkan, harga disesuaikan pada saat 

transaksi berlangsung. 

(2). Subject Approval of Price (SAOP), dimana pembeli memesan bahan 

makanan pada saat dibutuhkan, harga sesuai dengan yang ditetapkan 

terdahulu. 

e) Pembelian melalui pelelangan (The Formal Competitive) 
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e.  Penerimaan Bahan Makanan 

Penerimaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi 

pemeriksaan/studi kasus, pencatatan dan pelaporan tentang macam, kualitas dan 

kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi 

yang telah ditetapkan. Tujuan penerimaan bahan makanan ialah agar tersedia bahan 

makanan yang siap untuk diolah (Bakri, Intiyati & Widartika, 2018). Sedangkan 

prasyaratannya meliputi: 

1) Tersedianya rincian pesanan bahan makanan harian berupa macam dan jumlah 

bahan makanan yang akan diterima 

2) Tersedianya spesifikasi bahan makanan yang telah ditetap 

f.  Peyimpanan dan Penyaluran Bahan Makanan 

1). Penyimpanan bahan makanan 

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, 

memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah, baik kualitas maupun 

kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan 

pelaporannya. Tujuan penyimpanan bahan makanan ialah agar tersedia bahan 

makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan 

perencanaan.  

Adapun langkah-langkah penyimpanan bahan makanan, Pudjirahardjo (2013) 

meliputi: 

a) Setelah bahan makanan yang memenuhi syarat diterima, segera dibawa ke 

ruang penyimpanan, gudang atau ruang pendingin. 
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b) Apabila bahan makanan langsung digunakan, setelah ditimbang dan diawasi 

oleh bagian penyimpanan, bahan makanan dibawa ke ruang persiapan bahan 

makanan.  

2).   Penyaluran bahan makanan 

Penyaluran bahan makanan adalah tata cara distribusi bahan makanan 

berdasarkan permintaan harian. Tujuan penyaluran bahan makanan ialah agar 

tersedia bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai 

dengan pesanan. Sedangkan prasyaratannya, Pudjirahardjo(2013) meliputi: 

a) Adanya bon permintaan bahan makanan 

b) Tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar-masuk bahan makanan 

g. Persiapan Bahan Makanan 

Persiapan bahan makanan adalah serangkaian kegiatan dalam penanganan 

bahan makanan yaitu meliputi: membersihkan, memotong, mengupas, mengocok, 

merendam, dan sebagainya. Tujuan persiapan bahan makanan ialah 

mempersiapkan bahan-bahan makanan, dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan 

kegiatan pemasakan.  

Prasyaratan persiapan bahan makanan (PGRS,2013)meliputi tersedianya: 

1) Bahan makanan yang akan dipersiapkan. 

2) Peralatan persiapan. 

3) Protap persiapan. 

4) Aturan proses-proses persiapan 
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h. Pengolahan Bahan Makanan 

Pengolahan bahan makanan merupakan suatu kegiatan mengubah 

(memasak) bahan makanan mentah menjadi makanan siap dimakan, berkualitas, 

dan aman untuk dikonsumsi.  

Tujuan pengolahan bahan makanan (PGRS,2013) antara lain: 

1) Mengurangi risiko kehilangan zat-zat gizi bahan makanan 

2) Meningkatkan nilai cerna 

3) Meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan dan                   penampilan 

makanan 

4) Bebas dari organisme dan zat yang berbahaya untuk tubuh  

Prasyaratan pengolahan bahan makanan ialah tersedia : 

1) Siklus menu 

2) Peraturan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) 

3) Bahan makanan yang akan diolah 

4) Peralatan pengolahan bahan makanan 

5) Aturan penilaian 

6) Prosedur tetap pengolahan 

i. Pendistribusian Makanan 

Pendistribusian makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan 

sesuai jumlah porsi dan jenis makanan konsumenyang dilayani (makanan biasa 

dan makanan khusus). Tujuan distribusi makanan ialah agar konsumen mendapat 

makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Sistem distribusi yang 

digunakan sangat mempengaruhi makanan yang disajikan, tergantung pada jenis 
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dan jumlah tenaga, peralatan dan perlengkapan yang ada. Terdapat tiga jenis 

sistem penyaluran makanan Nurmasari W (2018), yakni : 

1) Sistem yang dipusatkan atau sentralisasi, yakni dengan ketentuan makanan  

dibagi dan disajikan dalam alat makan di tempat pengolahan makanan. 

2) Sistem yang tidak dipusatkan atau desentralisasi, yakni makanan yang dibawa 

dari tempat pengolahan ke dapur ruang perawatan konsumen dalam jumlah 

besar, selanjutnya disajikan dalam alat makan masing-masing konsumen 

sesuai dengan permintaan makanan. 

3) Kombinasi sentralisasi dengan desentralisasi, yakni dilakukan dengan cara 

sebagian makanan ditempatkan langsung ke dalam alat makanan pasien sejak 

dari tempat produksi (dapur), dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam wadah 

besar yang pendistribusiannya dilaksanakan setelah sampai di ruang 

perawatan. 

Menurut Nurmasari W (2018) Terdapat beberapa cara pelayanan makanan , yaitu 

pelayanan makan di atas meja (table service), counter service, self-service, dan 

carry out service. 

a). Table service 

Table service adalah suatu sistem pelayanan makanan di mana para tamu 

duduk di kursi menghadap meja makan, dan kemudian makanan maupun 

minuman diantarkan, disajikan kepada para tamu. Dalam hal ini yang menyajikan 

makanan dan minuman bisa waiter maupun waitress.  
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Table service terdiri dari American Service, English Service, French service, 

Russian service. 

(1) American Service 

 American service adalah cara penghidangan Amerika dimana makanan telah 

siap diracik di atas piring (ready on plate) dari dapur dan langsung dihidangkan 

kepada tamu. Karakteristik American Service : 

(a) Makanan disajikan kepada tamu dari sebelah kanan 

(b) Piring kotor diangkat dari sebelah kanan tamu. 

(c) Merupakan cara pelayanan yang paling lazim digunakan di restoran pada 

umumnya. 

(2) English Service 

 Cara pelayanan makan ini lebih dikenal dengan istilah family service, karena 

lebih mencerminkan suasana kekeluargaan. English service paling ideal 

diterapkan pada acara jamuan makan di pesta-pesta keluarga atau kelompok yang 

orang-orangnya akrab satu sama lain.  

Pada cara pelayanan ini, setiap jenis makanan diporsikan, dihias di atas piring, dan 

makanan disajikan di tengah meja tamu kemudian pramusaji menjelaskan 

makanan tersebut dan memorsikannya di depan tamu kemudian menyajikannya di 

atas piring tamu satu per satu. 

(3) French Service 

 French service adalah pelayanan dimana semua makanan yang akan 

dihidangkan dimasak, diporsikan, dan disajikan di depan tamunya dengan 

menggunakan meja yang dapat didorong dan telah dilengkapi dengan peralatan 
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memasak (disebut “Gueridon Table”). Jenis pelayanan ini biasa dipakai oleh 

restoran yang berkelas. 

(4) Russian Service 

 Makanan dan sausnya ditata dan dihias di atas piring besar dan 

terpisah,kemudian pramusaji menawarkan dan memorsikan makanannya kepada 

tamu dimana setiap pramusaji membawa satu jenis makanan atau saus. Cara ini 

biasa digunakan pada jamuan makan yang sangat penting atau dihormati di antara 

tamunya. 

b) Penyajian makan secara prasmanan (Self-service) 

 Pada penyajian cara ini, makanan disajikan ke konsumen dalam jumlah 

banyak. Makanan ditata sedemikian rupa, dari hidangan pokok hingga penutup. 

Konsumen mengambil sendiri makanan yang disenangi dan besar porsi sesuai 

yang dikehendaki. 

c) Counter service 

  Penyajian makanan dengan cara kafetaria memungkinkan konsumen 

memilih sendiri makanan yang disukai. Bedanya dengan prasmanan, ruang untuk 

penyajian dibuat dan diatur secara khusus sehingga konsumen mengambil 

makanan harus mengikuti urutan tertentu yang dimulai dengan pengambilan alat 

makan kemudian baru mengambil makanan yang dimulai dari nasi, lauk-pauk, 

sayur, dan hidangan penutup. Setelah mengambil makanan, konsumen harus ke 

kasir tempat pembayaran makanan yang diambilnya. 

d) Carry out service ( take out service) 

  Carry out service merupakan suatu sistem pelayanan restoran di mana 

tamu datang untuk membeli makanan yang telah siap, atau telah dibungkus dalam 
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box atau kemasan tertentu untuk dibawa pergi. Jadi makanan tidak dinikmati di 

tempat itu. 

j. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dan Pelaporan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian. 

Pencatatan dilakukan pada setiap langkah kegiatan sedangkan pelaporan 

dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan. 

Penyelenggaraan makanan institusi adalah usaha dalam penyediaan 

makanan bagi konsumen dalam jumlah banyak, yang berada dalam kelompok 

masyarakat yang terorganisir di institusi seperti perkantoran, perusahaan pabrik, 

industri, asrama, rumah sakit, panti sosial, lembaga permasyarakatan, pesantren, 

dan lain-lain menurut Mukrie (dalam Mahayani, T. 2014). Penyelenggaraan 

makanan tenaga kerja ini dikelola oleh pemilik sendiri secara penuh, dikontrakan 

dengan pemborong makanan, ataupun dikelola oleh serikat buruh bersama 

perusahaan. Tujuan umum penyelenggaraan maknan institusi adalah tersedianya 

makanan yang memuaskan bagi klien, dengan manfaat setinggi-tingginya bagi 

industri. Secara khusus institusi dituntut untuk : 

1) Menghasilkan makanan yang berkualitas baik, dipersiapkan dan dimasak 

dengan layak. 

2) Pelayanan yang cepat dan menyenangkan. 

3) Menu makan siang seimbang dan bervariasi. 

4) Harga layak, serasi dengan pelayanan yang diberikan. 

5) Standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi. 
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B. Evaluasi Penyelenggaraan Makanan  

1. Pengertian Evaluasi  

Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan informasi terkait berjalannya suatu 

program, dimana selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan 

alternatif yang tepat mengambil sebuah keputusan ( Suharsimi.A dan Cepi 

Syafrudin. 2004) 

Badrun Kartowagiran (2006) menjelaslan bahwa evaluasi suatu program atau 

kegiatan merupakan salah satu metode untuk menilai efektivitas dalam mencapai 

tujuannya. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, 

menganalisis, dan menginterprestasikan informasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan keputusan. Sistematis mengandung makna bahwa evaluasi program 

dilakukan melalui prosedur, tata tertib dan kaidah - kaidah ilmiah. Data yang 

dikumpulkan, sebagai fokus evaluasi program yang diperoleh dari kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian dengan menggunakan metode 

pendekatan, model, dan teknik ilmiah. (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:2) 

Oleh karna itu evaluasi pennyelenggaraan makanan perlu  dilakukan sebagai 

salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian mutu yang diperoleh dari 

serangkaian kegiatan sesuai dengan komponen- komponen untuk mencapai tujuan 

dari penyelenggaraan makanan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melihat hasil 

dari kegiatan yang telah dilakukan dan yang dijalankan.   

2. Tujuan dan manfaat evaluasi  

Secara umum tujuan dari evaluasi adalah untuk mrngukur efek atau dampak 

yang dihasilkan dari suatu progam dengan membandingkan antara hasil dengan 

tujuan yang ditetapkan.  
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Hal tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dan 

mengambil kebijakan baik yang berkenan dengan program yang berlangsung 

maupun peningkatan perencanaan program akan datang.  

Menurut Suharsini Arikunto(2002) dalam Aining (2011)  menyatakan bahwa 

pada dasarnya tujuan evaluasi adalah  untuk memperoleh data atau informasi yang 

akurat dan objektif tentang pelaksanaan suatu program. Informasi yang didapatkan 

terkait hasil, proses, efesiensi, atau pemanfaatan dan pendayagunaan sumber yang 

ada. Untuk pemanfaatan hasil dapat ditunjukan pada program itu sendiri, program 

yang akan dilanjutkan, ditingkatkan, direvisi atau dimodifikasi bahkan dihentikan. 

Program akan dapat dilaksanakkan dengan baik apabila dirancang dengan matang 

dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sebelumnya.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk 

mendapatkan gambaran tentang suatu program mulai dari perencanaan sampai 

pelaksanaan akhir yang akan digunakan untuk bahan penyusunan kebijakan.  

3. Model Evaluasi  

Model evaluasi merupakan rancangan yang akan digunakan dalam 

melakukan evaluasi terhadap suatu program. Para ahli telah merancang model 

evaluasi secara teoritis yang dapat digunakan oleh evaluator. Sebagian model 

berupa konsep, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksaanaan evaluasi (Djudju 

Sudjana,2006) 

Menurut Djudju Sudjana (2006) model – model evaluasi dapat 

dikelompokkan menjadi  

a) Model evaluasi terfokus pada pengambilan keputusan. 

b) Model evaluasi terfokus terhadap unsur – unsur program.  
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c) Model evaluasi terhadap jenis atau tipe kegiatan program.  

d) Model evaluasi terhadap proses pelaksanaan program. 

e) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program. 

f) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program.  

C.  Menu  

1. Pengertian Menu 

Menu adalah hidangan makanan yang disajikan pada saat menjelang 

makan. Menu makan siang dapat dibagi menjadi 2 meliputi kualitas dan kuantitas 

menu dari kulaitas meliputi warna, rasa, suhu, bentuk, dan penyajian makanan 

sedangkan kuantitas menu meliputi porsi, jumlah makanan (Trisna, 2014). 

 Menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan, 

bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmati hidangan tersebut 

karena akan menggambarkan tentang cara makanan tersebut dibuat.  

Dapat disimpulkan bahwa sebuah susunan daftar makanan yang tersedia dan siap 

untuk dihidangkan mulai dari appetizer (makanan  pembuka) hingga dessert 

(makanan penutup). 

2. Klasifikasi Menu 

Hidangan lengkap yang dihidangkan pada waktu makan atau pada suatu 

acara makan dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis hidangan yaitu (Trisna, 

2014): 

1) Menu makan siang (Brunch menu) 

Brunch menu makan siang adalah hidangan yang disajikan antara makan 

pagi dan makan siang, biasanya brunch menu makan siang dihidangkan antara 



23 
 

pukul 10.00 hingga pukul 11.00. Brunch menu ini disediakan bagi seseorang yang 

tidak sempat makan pagi. Adapun hidangan yang disajikan pada brunch menu 

antara lain  sandwich lengkap. 

2) Menu makan siang (Luncheon menu) 

Makan siang (Lunch) biasanya dihidangkan antar pukul 12.00 hingga 

pukul 14.00. Seperti pada hidangan makan pagi, hidangan makan siang merupakan 

makanan seimbang yang mengandung semua unsur gizi yang diperlukan oleh 

tubuh. 

3) Menu makan selingan (Tea Time menu) 

Makanan selingan dihidangkan sebagai pengiring minum teh atau kopi 

diantara waktu-waktu makan. Makanan selingan juga berguna sebagai pemberi 

kalori diantara dua waktu makan. Makanan selingan dapat dihidangkan pada pagi 

hari antara pukul 10.00 hingga pukul 11.00 dan sore hari antara pukul 16.00 hingga 

pukul 17.00 

4) Makan malam (Dinner) 

Makan malam (dinner) biasanya dihidangkan antara pukul 18.00 hingga 

pukul 21.00, makan malam  yang dihidangkan biasanya  hampir sama dengan  

makan siang. Perlu diusahakan agar masakan lebih bervariasi, cukup mengandung 

gizi dan dihidangkan menarik. 

5) Menu makan tengah malam (Super menu) 

Menu tengah malam (super) harus cepat dibuat lebih sederhana dan lebih 

ringan dari pada menu makan siang maupun makan malam. Hidangan ini 

disediakan bagi         mereka yang pulang malam sesudah menghadiri acara pada malam 

hari atau pesta yang diselenggarakan sesudah makan malam (after dinner party). 
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3. Jenis Menu 

Perencanaan suatu menu makanan hendaknya menggunakan bahan 

makanan yang mengandung gizi secara lengkap. Penganekaragaman selain 

meningkatkan mutu gizi hidangan juga mempermudah perencanaan menu 

makanan. Pada waktu perencanaan menu makanan perlu pula diperhatikan 

katersediaan bahan makanan disamping faktor selera dan nilai gizi. Daftar 

padanan bahan makanan dapat digunakan untuk membantu menyusun menu 

makanan yang padat zat gizi. Padanan bahan makanan berisi daftar bahan 

makanan yang dalam kelompoknya dapat menggantukan satu sama lain karena 

mempumyai nilai gizi yang kurang lebih sama. Dalam merencanakan suatu menu 

hendaknya ditentukan terlebih dahulu macam menu yang diinginkan, menu 

pilihan atau menu standar. 

Menu pilihan adalah jenis menu yang disajikan dan konsumen dapat 

memilih sesuai dengan seleranya, sedangkan menu standar adalah susunan menu 

yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan dengan jangka waktu cukup 

panjang antara 7 hari atau sampai 10 hari.  

Jenis masakan yang akan disajikan dari hari ke hari, baik untuk makan pagi, 

makan siang, makan malam, maupun makanan selingan telah ditentukan sehingga 

penyelenggaraan penyediaan makanan tinggal mengikuti daftar menu itu saja. 

Disamping itu dalam membuat menu standar harus memperhatikan: bahan dasar, 

variasi rasa, variasi warna, variasi tekstur dan variasi metode pengolahan bahan. 
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4.  Struktur Menu 

Struktur menu adalah ketentuan frekuensi pemberian makan dan makanan 

selingan dalam sehari misal 3 kali pemberian makan utama dan 2 kali pemberian 

makanan selingan. Ketika menyusun menu perlu memerhatikan faktor berikut: 

1) Penggunaan bahan makanan dalam menu yang disajikan harus beraneka ragam 

2) Jumlah bahan makanan harus dapat memenuhi kecukupan gizi konsumen. 

3) Setiap konsumen memperoleh makan sesuai kebutuhan gizinya. Sebagai 

pedoman dalam mengidentifikasi kebutuhan zat gizi konsumen dapat 

digunakan rujukan Angka Kecukupan Gizi orang indonesia. 

Dalam merencanakan menu diperlukan prasyarat, Pedoman Sistem 

Penyelenggaraan Makanan Institusi,(2018) teknis proses perencanaan menu dan 

penyediaan makanan. 

5. Standar porsi 

Merupakan rincian macam dan jumlah bahan makanan dalam berat bersih 

dan mentah untuk setiap hidangan. Menurut Kemenkes porsi makanan yang 

dianjurkan harus sesuai dengan slogan isi piringku. Dimana secara umum, Isi 

Piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang 

terdiri dari 50 persen buah dan sayur, dan 50 persen sisanya terdiri dari karbohidrat 

dan protein. 
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Gambar 1 

 (Panduan “Isi Piringku” Kemenkes RI ) 
 
  

 

Dalam satu porsi “Isi Piringku” terdiri dari setengahnya makanan pokok dan lauk 

yaitu 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk. Setengahnya lagi terdiri dari sayur dan buah 

yaitu 2/3 sayur dan 1/3 buah. dilihat secara menyeluruh pada 1 porsi piring terdapat 

1/3 untuk nasi, 1/6 lauk, 1/3 sayur dan 1/6 buah. Dimana bila diuaikan 

6. Standar resep 

Merupakan komposisi atau racikan bahan makanan dan bumbu yang 

dipakai serta cara pengolahan sesuai resep dengan menggunakan alat pengolahan 

dan suhu yang tepat. Standar resep mempunyai rasa atau unsur-unsur organoleptik 

lainnya, seperti warna, suhu, aroma yang sama hasilnya jika dilakukan oleh juru 

masak yang berbeda. 

7. Standar bumbu  

Merupakan rincian macam dan jumlah rempah dalam berat bersih mentah 

untuk setiap resep masakan. Contoh standar bumbu yang biasa digunakan 

meliputi: 

1) standar bumbu merah, terdiri dari cabai merah, bawang merah dan bawang 

putih. 

2) standar bumbu kuning, terdiri dari bawang merah, bawang putih dan kunyit. 
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3) standar bumbu putih, terdiri dari bawang merah, bawang putih dan 

kemiri. 

8.   Standar makanan  

 Merupakan susunan bahan makanan yang digunakan berdasarkan jenis 

makanan. Umumnya standar makan ini digunakan pada institusi rumah sakit. 

Standar resep dalam penyusunan menu berguna untuk: 

a) Mempermudah dalam menyusun menu. 

b) Mempermudah proses pengolahan makanan. 

c) Mendapatkan kualitas makanan yang baik pada setiap produksi/pengolahan. 

d) Dapat mengetahui biaya (unit cost) untuk setiap porsi makanan. 

e) Dapat mengetahui kandungan gizi setiap porsi makanan. 

f) Tersedianya makanan yg memenuhi 5 T yaitu  Tepat mutu (nilai gizi dan 

cita rasa), Tepat sanitasi, Tepat jumlah, Tepat harga dan Tepat waktu. 

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan menu adalah 

sebagai berikut: 

a) Menetapkan macam menu (menu standar, menu pilihan, kombinasi keduanya). 

b) Menetapkan siklus menu (siklus 5, 7, 10 hari, dll) dan kurun waktu 

penggunaan (untuk waktu 6 bulan atau 1 tahun). Siklus menu kayak cuma 

hitungannya aja buat berapa hari. 

c) Membuat pola menu.   Dalam   membuat   pola   menu   ditetapkan frekuensi 

macam hidangan, jenis bahan yang digunakan dan susunan hidangan yang 

direncanakan untuk setiap waktu makan selama satu siklus menu.  

d) Membuat pola menu dapat mempermudah mengendalikan penggunaan bahan 

makanan yang mengacu pada gizi seimbang. 
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e) Membuat matriks menu. Dalam matriks menu ditetapkan pengunaan bahan 

pangan sumber karbohidrat, sumber protein hewani dan nabati, buah– buahan, 

sayuran, serta makanan selingan dan frekuensi penggunaan bahan makanan 

sesuai dengan siklus yang ditetapkan Menetapkan besar porsi (ini berkaitan 

dengan kandungan gizi yang telah disusun). 

f) Penilaian menu dan revisi menu: evaluasi berdasarkan feedback dari 

perwakilan divisi lain, tenaga kesehatan lain, ataupun pasien. 

9.  Jenis bahan makanan  

Jenis bahan pangan dibedakan menurut berbagai cara. Berdasarkan 

sumbernya bahan pangan dibedakan menjadi bahan pangan pokok, lauk hewani, 

lauk nabati, sayuran, dan buah-buahan. Jenis bahan makanan yang dikonsumsi 

idealnya memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas pangan yang 

dikonsumsi harus mampu memenuhi seluruh kebutuhan zat gizi. Bahan pangan 

yang dikonsumsi apabila telah mampu menyediakan semua jenis zat gizi yang 

dibutuhkan maka ia disebut berkualitas. Fakta yang adalah bahwa tidak ada satu 

bahan makanan yang mampu memenuhi seluruh zat gizi. Atas alasan inilah maka 

perlu dilakukan penganekaragaman konsumsi pangan dan harus berbasis makanan 

lokal. Banyak pertimbangan logis sederhana yang harus dipahami pada kebijakan 

pemerintah terkait penganekaragaman dan konsumsi makanan lokal. (Kementan 

2016), (Mahfi dkk. 2008) 
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Menurut Permenkes jenis hidangan makanan yang beragam dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan gizi yaitu : 

1) Makanan pokok  

Makanan pokok yang mengandung sumber karbohidrat seperti  Beras, kentang, 

singkong, ubi jalar, jagung, talas, sagu, sukun, mie dll  

2) Lauk pauk 

Yang dimaksud lauk pauk menurut sumbernya yaitu dari kandungan  protein 

hewani antara lain : Ikan, telur, unggas, daging, susu dan protein nabati antara lain  

kacang-kacangan serta hasil olahannya (tahu dan tempe).  

Menurut kandungan Lemak, kelompok lauk pauk dibagi atas rendah lemak (cumi – 

cumi, daging ayam, daging kerbau, daging sapi, gebus kering dll), lemak sedang 

(bakso, ginjal sapi, telur ayam, telur bebek. Usus babi,dll), serta tinggi lemak 

(bebek, kornet daging, ayam dengan kulitnya, sosis, sardencis dll). 

3) Sayuran  

Yang dibedakan atas 3 golongan yaitu :  

(1) Golongan A 

Kandungan kalorinya sangat rendah seperti labu air  dan lobak  

(2) Golongan B 

Kandungan zat gizi per porsi (100 gram) adalah: 25 Kkal, 5 gram karbohidrat, dan 

1 gram protein. Seperti wortel, brokoli, terong, kacang panjang, touge, jagung 

muda, daun talas, kol, kapri muda dll. 
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(3) Golongan C  

Kandungan  zt gizi per porsi (100 gram) adalah : 50 Kal, 10 gram karbohidrat, dan 

3 gram protein.Seperti daun singkong, mangkokan, nangka muda, mlinjo, daun 

papaya, bayam merah, daun katuk, daun talas, dll   

4) Buah-buahan  

Buah yang berwarna dan dapat dikonsumsi seperti alpokat , anggur , apel merah , 

apel malangbelimbing, bleweh, duku, pisang, melon, jambu air, jambu biji 

semangkan  kedongdong, dll. 

Mengimplementasikan isi piringku dengan menggunakan jenis bahan makanan 

yang beranekaragam akan membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi terutama 

bagi remaja yang masih dalam usia pertumbuhan 

D. Pengukuran Konsumsi Makanan  

       Pengukuran konsumsi makanan merupakan metode penentuan status gizi 

secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi pada masyarakat, 

keluarga dan individu. Namun pengukuran konsumsi makanan tidak akurat dalam 

penentuan status gizi hanya dapat digunakan sebagai bukti awal atau skrining awal 

kemungkinan terjadinya kekurangan gizi pada seseorang.(Verawati,2018) 

   Salah satu pengukuran konsumsi makanan yaitu dengan metode Food Recall 

24 jam. Pengukuran dilakukan dengan mengindentifikasi makanan yang di 

konsumsi muali dari pagi hari hingga malam hari.  
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Langkah dalam pelaksanaan food recall 24 jam (Supariasa, 2012 dalam Asmawati, 

2018) yaitu : 

1. Petugas atau pewawancara menanyakan Kembali dan mencatat semua makanan 

atau minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga URT 

dalam kurun waktu 24 jam lalu. Kemudian petugas melakukan konversi dari 

URT ke dalam ukuran berat gram.  

2. Menganalisis bahan makanan ke dalam energi dan zat gizi dengan menggunakan 

Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). 

3. Membandingkan hasil recall dengan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan 

untuk masyarakat Indonesia.   

Sistematika waktu dimulai dari sarapan, selingan, makan siang hingga makan 

malam. Menurut Arin (2020) estimasi URT dalam metode recall 1x24 jam 

cendrung lebih efektif dibandingkan estimasi food photograph. Dari hasil recall 24 

jam akan diperoleh asupan kalori dan zat gizi lainnya yang di konsumsi. Kemudian 

dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKG) dengan koreksi 

BB.sehingga diperoleh hasil presentase kecukupan energi dan zat gizi. Hasil 

presentase dapat di diklasifikasikan atas 5 katagori sesuai dengan Kemenkes 1996, 

yaitu : 

a) Lebih : >120% diatas AKG   

b) Normal : 90%-120 %  

c) Defisit  tingkat ringang:  80%-89%  

d) Defisit  tingkat sedang  : 70-79 %  

e) Defisit tingkat berat : kurang dari 70%  

 


