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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Data Jumlah Pasien  

Data jumlah pasien secara keseluruhan di rumah sakit A dan rumah sakit B dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Jumlah Seluruh Pasien di Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada bulan Januari hingga Desember 2018, 

jumlah seluruh pasien di rumah sakit A sebanyak 3.316 pasien, sedangkan pada rumah 

sakit B sebanyak 44.323 pasien. Jumlah seluruh pasien di rumah sakit A pada bulan 

Januari 2019 sebanyak 287 pasien, pada rumah sakit B sebanyak 4.247 pasien. Jumlah 

seluruh pasien di rumah sakit A pada bulan Februari 2019 sebanyak 366 pasien, pada 

rumah sakit B sebanyak 4.212 pasien. Jumlah seluruh pasien di rumah sakit A pada 

bulan Maret 2019 sebanyak 440 pasien, sedangkan pada rumah sakit B sebanyak 4.394 

pasien. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing rumah sakit, data pasien 

tersebut merupakan data pasien secara keseluruhan tanpa membedakan berdasarkan 

jenis dietnya, sedangkan dalam penelitian ini sampel yang diambil merupakan sisa 

makanan dari pasien dengan menu diet normal. Pasien yang menjalani diet normal 

berjumlah sekitar 80% dari jumlah total keseluruhan pasien. 

3.2. Penyediaan Makanan Pasien 

Penyediaan menu makanan di 2 rumah sakit umum di Kabupaten Kendal yaitu rumah 

sakit A dan rumah sakit B sudah di standarisasi dengan mengadakan 11 variasi menu 

makanan yang masing-masing menu meliputi 5 pengelompokan jenis makanan dengan 

standar tertentu pada masing-masing rumah sakit. Pengaturan pembagian menu 

Waktu Rumah Sakit A Rumah Sakit B

Januari- Desember 2018 3.316 44.323

Januari 2019 287 4.247

Februari 2019 366 4.212

Maret 2019 440 4.394
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dilakukan sebagai berikut yaitu menu 1 untuk hari ke 1, menu 2 untuk hari ke 2, dan 

seterusnya hingga menu 10 untuk hari ke 10. Menu ke 11 ditetapkan pada hari ke 31. 

Pengulangan siklus menu makanan pasien dilakukan setiap 10 hari.  

3.2.1. Penyediaan Makanan Pasien di Rumah Sakit A 

Hasil tabulasi penyediaan makanan per pasien per hari di Rumah Sakit A berdasarkan 

kelas rawat inap dapat dilihat pada Tabel 2. Sedangkan hasil tabulasi penyediaan 

makanan per pasien per hari berdasarkan variasi menu makanan dapat dilihat pada Tabel 

3.  

Tabel 2. Tabulasi Penyediaan Makanan per pasien per hari Rumah Sakit A Berdasarkan 

Kelas Rawat Inap 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa penyediaan makanan per pasien per hari di Rumah 

Sakit A berdasarkan kelas rawat inap VIP, I, II, dan III tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan terhadap pengelompokan jenis makanan. Penyediaan makanan untuk semua 

kelas (VIP, I, II, dan III) memiliki nilai yang sama, yaitu makanan pokok sebesar 300 

gram, lauk nabati sebesar 152,984 gram, lauk hewani sebesar 143,226 gram, sayur 

sebesar 145,129 gram, dan buah sebesar 316,613 gram. Jumlah rata-rata total 

penyediaan makanan pasien di Rumah Sakit A dalam satu hari berdasarkan kelas rawat 

inap memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 1057,952 gram per pasien per hari. 

 PERSEDIAAN MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

KELAS MP LN LH S B Total

VIP 300 152.984 143.226 145.129 316.613 1057.952

I 300 152.984 143.226 145.129 316.613 1057.952

II 300 152.984 143.226 145.129 316.613 1057.952

III 300 152.984 143.226 145.129 316.613 1057.952

Rata-rata 300 152.984 143.226 145.129 316.613 1057.952
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Tabel 3. Tabulasi Penyediaan Makanan per pasien per hari Rumah Sakit A Berdasarkan 

Variasi Menu Makanan 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 
  

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

penyediaan makanan per pasien per hari di Rumah Sakit A antara variasi menu makanan 

ke-1 hingga menu makanan ke-11 terhadap pengelompokan jenis makanan “makanan 

pokok” yaitu sebesar 300 gram. Sedangkan penyediaan makanan berdasarkan 

pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” nilai tertinggi pada variasi menu makanan 

ke 5, yaitu sebesar 160,943 gram dan yang terendah pada variasi menu ke 9, yaitu 

sebesar 141,321 gram. Penyediaan makanan tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis 

“lauk hewani” yaitu pada variasi menu makanan ke-2 yaitu sebesar 160 gram dan yang 

terendah pada variasi menu makanan ke 7 sebesar 110 gram. Penyediaan makanan 

tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada variasi menu 

 PERSEDIAAN MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

MENU MP LN LH S B Total

1 300 160.000 130.000 145.000 350.000 1085.000

2 300 155.000 160.000 145.000 340.000 1100.000

3 300 155.000 150.000 150.000 285.000 1040.000

4 300 155.000 139.859 144.930 249.507 989.296

5 300 160.943 139.811 142.528 279.906 1023.189

6 300 160.745 142.340 144.383 281.170 1028.638

7 300 160.000 110.000 145.000 340.000 1055.000

8 300 160.000 127.746 147.535 380.563 1115.845

9 300 141.321 142.264 143.302 351.887 1078.774

10 300 142.128 143.191 146.277 346.383 1077.979

11 300 160.000 150.000 140.000 215.000 965.000

Rata-rata 300 155.467 139.565 144.905 310.856 1050.793
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makanan ke 3 yaitu sebesar 150 gram dan yang terendah pada variasi menu ke 11 

sebesar 140 gram. Sedangkan penyediaan makanan tertinggi berdasarkan 

pengelompokan jenis makanan “buah” yaitu pada variasi menu makanan ke 8 yaitu 

sebesar 380,563 gram dan yang terendah pada variasi menu ke 11 sebesar 215 gram. 

Jumlah rata-rata total penyediaan makanan pasien berdasarkan variasi menu memiliki 

nilai yang sama yaitu sebesar 1050,793 gram per pasien per hari. 

3.2.2. Penyediaan Makanan Pasien di Rumah Sakit B 

Tabulasi penyediaan makanan per pasien per hari di Rumah Sakit B berdasarkan kelas 

rawat inap dapat dilihat pada Tabel 4. Sedangkan tabulasi penyediaan makanan per 

pasien per hari berdasarkan variasi menu makanan dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 4. Tabulasi Penyediaan Makanan per pasien per hari Rumah Sakit B Berdasarkan 

Kelas Rawat Inap 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa penyediaan makanan per pasien per hari di Rumah 

Sakit B berdasarkan kelas rawat inap VIP, I, II, dan III tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan terhadap pengelompokan jenis makanan. Penyediaan makanan untuk semua 

kelas (VIP, I, II, dan III) memiliki nilai yang sama, yaitu makanan pokok sebesar 300 

gram, lauk nabati sebesar 146,613 gram, lauk hewani sebesar 157,258 gram, sayur 

sebesar 146,452 gram, dan buah sebesar 102,419 gram. Jumlah total rata-rata 

 PERSEDIAAN MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

KELAS MP LN LH S B Total

VIP 300 146.613 157.258 146.452 102.419 852.742

I 300 146.613 157.258 146.452 102.419 852.742

II 300 146.613 157.258 146.452 102.419 852.742

III 300 146.613 157.258 146.452 102.419 852.742

Rata-rata 300 146.613 157.258 146.452 102.419 852.742
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penyediaan makanan pasien di Rumah Sakit B berdasarkan kelas rawat inap yaitu 

sebesar 852,742 gram per pasien per hari. 
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Tabel 5. Tabulasi Penyediaan Makanan Rumah per pasien per hari Sakit B Berdasarkan 

Variasi Menu Makanan 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

penyediaan makanan per pasien per hari di Rumah Sakit B antara variasi menu makanan 

ke-1 hingga menu makanan ke-11 terhadap pengelompokan jenis makanan “makanan 

pokok” yaitu sebesar 300 gram. Sedangkan penyediaan makanan berdasarkan 

pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” nilai tertinggi terdapat pada beberapa 

variasi menu makanan yaitu menu ke 1 sampai menu ke 9, dan menu ke 11 sebesar 150 

gram dan yang terendah pada variasi menu ke 10, yaitu sebesar 141,064 gram. 

Penyediaan makanan  tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk 

hewani” yaitu pada variasi menu makanan ke 11 yaitu sebesar 165 gram dan yang 

terendah pada variasi menu makanan ke 3 sebesar 150 gram. Penyediaan makanan 

tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada variasi menu 

 PERSEDIAAN MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

MENU MP LN LH S B Total

1 300 150.000 155.000 150.000 100 855.000

2 300 150.000 160.000 155.000 100 865.000

3 300 150.000 150.000 160.000 100 860.000

4 300 150.000 152.521 135.000 100 837.521

5 300 150.000 155.056 155.000 100 860.056

6 300 150.000 155.106 160.000 100 865.106

7 300 150.000 155.000 135.000 100 840.000

8 300 150.000 155.000 145.000 100 850.000

9 300 150.000 161.742 115.000 100 826.742

10 300 141.064 158.830 170.000 100 869.894

11 300 150.000 165.000 100.000 100 815.000

Rata-rata 300 149.188 156.660 143.636 100 849.484
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makanan ke 10 yaitu sebesar 170 gram dan yang terendah pada variasi menu ke 11 

sebesar 100 gram. Sedangkan penyediaan makanan berdasarkan pengelompokan jenis 

makanan “buah” yaitu tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara variasi menu ke 

1 sampai ke 11 karena memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 100 gram. Jumlah total 

rata-rata penyediaan makanan pasien di Rumah Sakit B berdasarkan variasi menu 

makanan yaitu sebesar 849,484 gram per pasien per hari. 

3.3. Makanan Yang Dikonsumsi 

3.3.1. Makanan Yang Dikonsumsi di Rumah Sakit A 
Makanan yang dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit A berdasarkan kelas 

rawat inap dapat dilihat pada Tabel 6. Sedangkan makanan yang dikonsumsi per pasien 

per hari berdasarkan variasi menu makanan dapat dilihat pada Tabel 7. Perhitungan 

makanan yang dikonsumsi di rumah sakit A diperoleh dari hasil tabulasi data Comstock 

dengan data penyediaan makanan pasien. 

Tabel 6. Makanan Yang Dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit A Berdasarkan 

Kelas Rawat Inap 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa makanan yang paling banyak dikonsumsi per pasien 

per hari di Rumah Sakit A berdasarkan pengelompokn jenis makanan “makanan pokok” 

yaitu pada ruang kelas VIP yaitu sebesar 243,280 gram dan yang paling sedikit 

 MAKANAN TERKONSUMSI DALAM SATU HARI (gram)

KELAS MP LN LH S B Total

VIP 243.280 133.434 129.395 123.944 285.524 915.577

I 242.473 135.302 129.516 129.121 287.070 923.483

II 227.688 131.882 123.696 125.349 281.707 890.323

III 234.409 132.097 124.758 124.734 280.403 896.401

Rata-rata 236.962 133.179 126.841 125.787 283.676 906.446
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dikonsumsi yaitu pada ruang kelas II sebesar 227,688 gram. Makanan yang paling 

banyak di konsumsi berdasarkan pengelompokn jenis makanan “lauk nabati” yaitu pada 

ruang kelas I yaitu sebesar 135,302 gram dan yang paling sedikit dikonsumsi yaitu pada 

ruang kelas II sebesar 131,882 gram. Makanan yang paling banyak dikonsumsi 

berdasarkan pengelompokn jenis makanan “lauk hewani” yaitu pada ruang kelas I yaitu 

sebesar 129,516 gram dan yang paling sedikit dikonsumsi yaitu pada ruang kelas II 

sebesar 123,696 gram. Makanan yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan 

pengelompokn jenis makanan “sayur” yaitu pada ruang kelas I yaitu sebesar 129,121 

gram dan yang paling sedikit dikonsumsi yaitu pada ruang kelas VIP sebesar 123,944 

gram. Sedangkan makanan yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan pengelompokn 

jenis makanan “buah” yaitu pada ruang kelas I yaitu sebesar 287,070 gram dan yang 

paling sedikit dikonsumsi yaitu pada ruang kelas III sebesar 280,403 gram. Jumlah total 

makanan yang paling banyak dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit A yaitu 

pada kelas I sebesar 923,483 gram sedangkan makanan yang paling sedikit dikonsumsi 

oleh pasien yaitu pada kelas II sebesar 890,323 gram. Rata-rata banyaknya makanan 

yang terkonsumsi oleh pasien pada seluruh kelas yaitu sebesar 906,446 gram per pasien 

per hari. 

Tabel 7. Makanan Yang Dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit A Berdasarkan 

Variasi Menu Makanan 

 MAKANAN TERKONSUMSI DALAM SATU HARI (gram)

MENU MP LN LH S B Total

1 248.611 135.972 116.042 120.208 332.431 953.264

2 236.806 130.972 140.486 124.236 300.417 932.917

3 230.556 137.326 132.396 135.069 251.250 886.597

4 234.507 136.232 124.877 128.345 226.972 850.933

5 234.906 140.731 125.342 124.448 255.896 881.323

6 236.170 140.940 126.215 126.801 253.227 883.353

7 244.444 141.076 99.653 124.549 305.694 915.417

8 237.324 139.947 113.873 127.482 340.986 959.613

9 235.142 125.507 125.625 124.929 310.590 921.792
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Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa berdasarkan variasi menu makanan, terdapat 

perbedaan yang signifikan pada makanan yang dikonsumsi per pasien per hari di 

Rumah Sakit A antara variasi menu makanan ke-1 hingga menu makanan ke-11. 

Makanan yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan pengelompokan jenis makanan 

“makanan pokok” yaitu pada variasi menu ke 1 sebesar 248.611 gram dan yang 

terendah pada variasi menu ke 11 sebesar 229,167 gram. Sedangkan besarnya makanan 

yang dikonsumsi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” nilai 

tertinggi pada variasi menu makanan ke 7, yaitu sebesar 141,076 gram dan yang 

terendah pada variasi menu ke 10, yaitu sebesar 125,293 gram. Makanan yang 

dikonsumsi paling banyak berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk hewani” 

yaitu pada variasi menu makanan ke-2 yaitu sebesar 140,486 gram dan yang paling 

sedikit dikonsumsi pada variasi menu makanan ke 7 sebesar 99,653 gram. Makanan 

yang dikonsumsi paling banyak berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” 

yaitu pada variasi menu makanan ke 3 yaitu sebesar 135,069 gram dan yang paling 

sedikit dikonsumsi pada variasi menu ke 11 sebesar 117,292 gram. Sedangkan makanan 

yang dikonsumsi paling banyak berdasarkan pengelompokan jenis makanan “buah” 

yaitu pada variasi menu makanan ke 8 yaitu sebesar 340,986 gram dan yang paling 

sedikit dikonsumsi pada variasi menu ke 11 sebesar 189,792 gram. Jumlah total 

makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh pasien yaitu pada menu ke-8 sebesar 

959,613 gram, sedangkan makanan yang paling sedikit dikonsumsi oleh pasien yaitu 

pada menu ke-11 sebesar 798,646 gram. Rata-rata makanan yang dikonsumsi oleh 

pasien berdasarkan variasi menu makanan yaitu sebesar 900,522 gram per pasien per 

hari. 

10 235.284 125.293 127.048 127.473 306.791 921.888

11 229.167 131.979 130.417 117.292 189.792 798.646

Rata-rata 236.629 135.089 123.816 125.530 279.459 900.522
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3.3.2. Makanan Yang Dikonsumsi di Rumah Sakit B 

Makanan yang dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit B berdasarkan kelas 

rawat inap dapat dilihat pada Tabel 8. Sedangkan makanan yang dikonsumsi per pasien 

per hari  berdasarkan variasi menu makanan dapat dilihat pada Tabel 9. Perhitungan 

makanan yang dikonsumsi di rumah sakit B diperoleh dari hasil tabulasi data Comstock 

dengan data penyediaan makanan pasien. 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Tabel 8. Makanan Yang Dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit B Berdasarkan 

Kelas Rawat Inap 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara kelas rawat inap dengan 

banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Makanan yang paling banyak 

dikonsumsi pasien di Rumah Sakit B berdasarkan pengelompokan jenis makanan 

“makanan pokok” yaitu pada ruang kelas VIP yaitu sebesar 245,780 gram dan yang 

paling sedikit dikonsumsi yaitu pada ruang kelas II sebesar 228,887 gram. Makanan 

yang paling banyak dikonsumsi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk 

nabati” yaitu pada ruang kelas VIP yaitu sebesar 128,978 gram dan yang paling sedikit 

di konsumsi yaitu pada ruang kelas III sebesar 123,395 gram. Makanan yang paling 

banyak dikonsumsi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk hewani” yaitu 

pada ruang kelas VIP yaitu sebesar 144,395 gram dan yang paling sedikit dikonsumsi 

yaitu pada ruang kelas II sebesar 139,903 gram. Makanan yang paling banyak di 

konsumsi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada ruang kelas 

VIP yaitu sebesar 129,462 gram dan yang paling sedikit di konsumsi yaitu pada ruang 

kelas III sebesar 119,645 gram. Sedangkan makanan yang paling banyak di konsumsi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “buah” yaitu pada ruang kelas VIP yaitu 

sebesar 100,806 gram dan yang paling sedikit dikonsumsi yaitu pada ruang kelas I 

 MAKANAN TERKONSUMSI DALAM SATU HARI (gram)

KELAS MP LN LH S B Total

VIP 245.780 128.978 144.395 129.462 100.806 749.422

I 238.269 127.132 143.933 128.626 100.000 737.960

II 228.887 126.081 139.903 127.460 101.290 723.621

III 233.935 123.395 140.145 119.645 100.040 717.161

Rata-rata 236.718 126.397 142.094 126.298 100.534 732.041
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sebesar 100 gram. Jumlah total makanan yang paling banyak dikonsumsi pasien di 

Rumah Sakit B yaitu pada kelas VIP sebesar 749,422 gram sedangkan makanan yang 

paling sedikit dikonsumsi oleh pasien yaitu pada kelas III sebesar 717,161 gram. Rata-

rata banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh pasien pada seluruh kelas yaitu sebesar 

732,041 gram per pasien per hari. 

Tabel 9. Makanan Yang Dikonsumsi per pasien per hari di Rumah Sakit B Berdasarkan 

Variasi Menu Makanan 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa berdasarkan variasi menu makanan, makanan yang 

dikonsumsi per pasien per hari paling banyak berdasarkan pengelompokan jenis 

makanan “makanan pokok” yaitu pada variasi menu makanan ke 8 yaitu sebesar 

258,333 gram dan yang paling sedikit di konsumsi yaitu pada variasi menu ke 4 yaitu 

sebesar 214,167 gram. Makanan yang dikonsumsi pasien paling banyak berdasarkan 

 MAKANAN TERKONSUMSI DALAM SATU HARI (gram)

MENU MP LN LH S B Total

1 241.250 128.542 143.333 128.958 97.917 740.000

2 232.917 126.042 145.625 130.771 97.083 732.438

3 234.583 130.417 135.208 136.688 97.500 734.396

4 214.167 120.208 136.583 107.813 100.000 678.771

5 229.167 131.042 139.167 141.333 99.167 739.875

6 229.167 131.042 139.167 141.333 99.167 739.875

7 245.000 132.917 140.396 118.542 97.917 734.771

8 258.333 135.417 143.708 132.688 99.167 769.313

9 242.500 133.750 156.083 105.563 99.167 737.063

10 226.250 95.417 131.250 139.625 97.500 690.042

11 250.000 126.250 152.625 82.125 92.813 703.813

Rata-rata 236.667 126.458 142.104 124.131 97.945 727.305
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pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” yaitu pada variasi menu makanan ke 8 

yaitu sebesar 135,417 gram dan yang paling sedikit di konsumsi yaitu pada variasi 

menu ke 10 yaitu sebesar 95,417 gram. Makanan yang dikonsumsi pasien paling banyak 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk hewani” yaitu pada variasi menu 

makanan ke 9 yaitu sebesar 156,083 gram dan yang paling sedikit dikonsumsi yaitu 

pada variasi menu ke 10 yaitu sebesar 131,250 gram. Makanan yang dikonsumsi pasien 

paling banyak berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada variasi 

menu makanan ke 5 dan ke 6 yaitu sebesar 141,333 gram dan yang paling sedikit di 

konsumsi yaitu pada variasi menu ke 11 yaitu sebesar 82,125 gram. Sedangkan 

makanan yang dikonsumsi pasien paling banyak berdasarkan pengelompokan jenis 

makanan “buah” yaitu pada variasi menu makanan ke 4 yaitu sebesar 100 gram dan 

yang paling sedikit dikonsumsi yaitu pada variasi menu ke 11 yaitu sebesar 92,813 

gram. Jumlah total makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh pasien yaitu pada 

menu ke-8 sebesar 769,313 gram sedangkan makanan yang paling sedikit dikonsumsi 

oleh pasien yaitu pada menu ke-4 sebesar 678,771 gram. Rata-rata makanan yang 

dikonsumsi oleh pasien berdasarkan variasi menu makanan yaitu sebesar 727,305 gram 

per pasien per hari. 

3.4. Sisa Makanan Pasien 

3.4.1. Sisa Makanan Pasien di Rumah Sakit A 

Sisa makanan per pasien per hari di Rumah Sakit A berdasarkan kelas rawat inap dapat 

dilihat pada Tabel 10. Sedangkan sisa makanan per pasien per hari berdasarkan variasi 

menu makanan dapat dilihat pada Tabel 11. Perhitungan sisa makanan di rumah sakit A 

diperoleh dari hasil tabulasi data Comstock dengan data penyediaan makanan pasien. 

Tabel 10. Sisa Makanan per pasien per hari Rumah Sakit A Berdasarkan Kelas Rawat 

Inap 

 SISA MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

KELAS MP LN LH S B Total

VIP 58.333 19.550 13.831 21.185 31.089 143.988
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Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa sisa makanan yang tertinggi berdasarkan jenis 

pengelompokan makanan “makanan pokok” yaitu pada ruang kelas II yaitu sebesar 

72,312 gram dan yang paling rendah yaitu pada ruang kelas VIP sebesar 58,333 gram. 

Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan jenis pengelompokan makanan “lauk nabati” 

yaitu pada ruang kelas II yaitu sebesar 21,102 gram dan yang paling rendah yaitu pada 

ruang kelas VIP sebesar 19,550 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan jenis 

pengelompokan makanan “lauk hewani” yaitu pada ruang kelas II yaitu sebesar 19,530 

gram dan yang paling rendah yaitu pada ruang kelas I sebesar 13,710 gram. Sisa 

makanan yang tertinggi berdasarkan jenis pengelompokan makanan “sayur” yaitu pada 

ruang kelas VIP yaitu sebesar 21,185 gram dan yang paling rendah yaitu pada ruang 

kelas I sebesar 16,008 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan jenis 

pengelompokan makanan “buah” yaitu pada ruang kelas III yaitu sebesar 36,210 gram 

dan yang paling rendah yaitu pada ruang kelas I sebesar 29,543 gram. Jumlah total sisa 

makanan yang tertinggi yaitu pada kelas II sebesar 167,629 gram sedangkan sisa 

makanan yang paling rendah yaitu pada kelas I sebesar 134,469 gram. Rata-rata sisa 

makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien pada seluruh kelas rawat inap yaitu sebesar 

151,909 gram per pasien per hari. Persentase sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh 

pasien di Rumah Sakit A yaitu sebesar 14,36%. 

Tabel 11. Sisa Makanan per pasien per hari Rumah Sakit A Berdasarkan Variasi Menu 

Makanan 

I 57.527 17.681 13.710 16.008 29.543 134.469

II 72.312 21.102 19.530 19.780 34.906 167.629

III 65.591 20.887 18.468 20.395 36.210 161.551

Rata-rata 63.441 19.805 16.384 19.342 32.937 151.909

Persentase  14.36

 SISA MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)
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Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 11 dapat dilihat berdasarkan variasi menu makanan, sisa makanan per pasien 

per hari yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “makanan pokok” 

yaitu pada variasi menu makanan ke 11 yaitu sebesar 70,830 gram yang paling rendah 

yaitu pada variasi menu ke 1 sebesar 51,389 gram. Sisa makanan yang tertinggi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” yaitu pada variasi menu 

makanan ke 11 yaitu sebesar 28,021 gram yang paling rendah yaitu pada variasi menu 

ke 9 sebesar 15,814 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan pengelompokan 

jenis makanan “lauk hewani” yaitu pada variasi menu makanan ke 11 yaitu sebesar 

19,583 gram yang paling rendah yaitu pada variasi menu ke 7 sebesar 10,347 gram. Sisa 

makanan yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada 

variasi menu makanan ke 1 yaitu sebesar 24,792 gram yang paling rendah yaitu pada 

variasi menu ke 3 sebesar 14,931 gram. Sedangkan sisa makanan yang tertinggi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “buah” yaitu pada variasi menu makanan ke 

MENU MP LN LH S B Total

1 51.389 24.028 13.958 24.792 17.569 131.736

2 63.194 24.028 19.514 20.764 39.583 167.083

3 69.444 17.674 17.604 14.931 33.750 153.403

4 65.493 18.768 14.982 16.585 22.535 138.363

5 65.094 20.212 14.469 18.080 24.009 141.866

6 63.830 19.805 16.126 17.582 27.943 145.285

7 55.556 18.924 10.347 20.451 34.306 139.583

8 62.676 20.053 13.873 20.053 39.577 156.232

9 64.858 15.814 16.639 18.373 41.297 156.981

10 64.716 16.835 16.144 18.803 39.592 156.090

11 70.833 28.021 19.583 22.708 25.208 166.354

Rata-rata 63.371 20.378 15.749 19.375 31.397 150.271

Persentase  14.30
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9 yaitu sebesar 41,297 gram yang paling rendah yaitu pada variasi menu ke 1 sebesar 

17,569 gram. Jumlah total sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien di Rumah 

Sakit A yang tertinggi yaitu pada menu ke 2 sebesar 167,083 gram sedangkan sisa 

makanan yang paling rendah yaitu pada menu ke 1 sebesar 131,736 gram. Rata-rata sisa 

makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien berdasarkan variasi menu makanan yaitu 

sebesar 150,271 gram per pasien per hari. Persentase sisa makanan berdasarkan variasi 

menu makanan di Rumah Sakit A yaitu sebesar 14,30%. 

3.4.2. Sisa Makanan Pasien di Rumah Sakit B 

Sisa makanan per pasien per hari di Rumah Sakit B berdasarkan kelas rawat inap dapat 

dilihat pada Tabel 12. Sedangkan sisa makanan per pasien per hari berdasarkan variasi 

menu makanan dapat dilihat pada Tabel 13. Perhitungan sisa makanan di rumah sakit B 

diperoleh dari hasil tabulasi data Comstock dengan data penyediaan makanan pasien. 

Tabel 12. Sisa Makanan per pasien per hari Rumah Sakit B Berdasarkan Kelas Rawat 

Inap 

Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 
  

Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa kelas rawat inap memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap besarnya sisa makanan per pasien per hari di Rumah Sakit B. Sisa makanan 

per pasien per hari yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “makanan 

 SISA MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

KELAS MP LN LH S B Total

VIP 54.220 18.556 13.134 18.715 1.774 106.401

I 61.731 19.481 13.325 17.825 2.419 114.782

II 71.113 20.532 17.355 18.992 1.129 129.121

III 66.065 23.218 17.113 26.806 2.379 135.581

Rata-rata 63.282 20.447 15.232 20.585 1.925 121.471

Persentase  14.24
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pokok” yaitu pada ruang kelas II yaitu sebesar 71,113 gram dan yang paling rendah 

yaitu pada ruang kelas VIP sebesar 54,220 gram. Sisa makanan yang tertinggi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” yaitu pada ruang kelas III 

yaitu sebesar 23,218 gram dan yang paling rendah yaitu pada ruang kelas VIP sebesar 

18,556 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan 

“lauk hewani” yaitu pada ruang kelas II yaitu sebesar 17,355 gram dan yang paling 

rendah yaitu pada ruang kelas VIP sebesar 13,134 gram. Sisa makanan yang tertinggi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada ruang kelas III yaitu 

sebesar 26,806 gram dan yang paling rendah yaitu pada ruang kelas I sebesar 17,825 

gram. Sedangkan sisa makanan yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis 

makanan “buah” yaitu pada ruang kelas I yaitu sebesar 2,419 gram dan yang paling 

rendah yaitu pada ruang kelas II sebesar 1,129 gram. Jumlah total sisa makanan yang 

tertinggi yaitu pada kelas III sebesar 135,581 gram sedangkan sisa makanan yang paling 

rendah yaitu pada kelas VIP sebesar 106,401 gram. Rata-rata sisa makanan yang tidak 

dikonsumsi oleh pasien pada seluruh kelas rawat inap yaitu sebesar 121,471 gram per 

pasien per hari. Persentase sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien di Rumah 

Sakit B yaitu sebesar 14,24%. 

Tabel 13. Sisa Makanan per pasien per hari Rumah Sakit B Berdasarkan Variasi Menu 

Makanan 

 SISA MAKANAN DALAM SATU HARI (gram)

MENU MP LN LH S B Total

1 58.750 21.458 11.667 21.042 2.083 115.000

2 67.083 23.958 14.375 24.229 2.917 132.563

3 65.417 19.583 14.792 23.313 2.500 125.604

4 85.833 29.792 18.417 27.188 0.000 161.229

5 70.833 18.958 15.833 18.667 0.833 125.125

6 70.833 18.958 15.833 18.667 0.833 125.125

7 55.000 17.083 14.604 16.458 2.083 105.229

8 41.667 14.583 11.292 12.313 0.833 80.688

9 57.500 16.250 18.917 9.438 0.833 102.938
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Keterangan: 
MP : Makanan Pokok 
LN : Lauk Nabati 
LH : Lauk Hewani 
S : Sayur 
B : Buah 

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa sisa makanan per pasien per hari yang tertinggi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “makanan pokok” yaitu pada variasi menu 

makanan ke 4 yaitu sebesar 85,833 gram dan yang paling rendah yaitu pada variasi 

menu ke 8 sebesar 41,667 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan 

pengelompokan jenis makanan “lauk nabati” yaitu pada variasi menu makanan ke 4 

yaitu sebesar 29,792 gram dan yang paling rendah yaitu pada variasi menu ke 8 sebesar 

14,583 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan 

“lauk hewani” yaitu pada variasi menu makanan ke 9 yaitu sebesar 18,917 gram dan 

yang paling rendah yaitu pada variasi menu ke 8 sebesar 11,292 gram. Sisa makanan 

yang tertinggi berdasarkan pengelompokan jenis makanan “sayur” yaitu pada variasi 

menu makanan ke 10 yaitu sebesar 30,375 gram dan yang paling rendah yaitu pada 

variasi menu ke 9 sebesar 9,438 gram. Sisa makanan yang tertinggi berdasarkan 

pengelompokan jenis makanan “buah” yaitu pada variasi menu makanan ke 11 yaitu 

sebesar 7,188 gram dan yang paling rendah yaitu pada variasi menu ke 4 sebesar 0 

gram. Jumlah total sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien di Rumah Sakit B 

yang tertinggi yaitu pada menu ke-4 sebesar 161,229 gram sedangkan sisa makanan 

yang paling rendah yaitu pada menu ke-8 sebesar 80,688 gram. Rata-rata sisa makanan 

yang tidak dikonsumsi oleh pasien berdasarkan variasi menu makanan yaitu sebesar 

120,877 gram per pasien per hari. Persentase sisa makanan berdasarkan variasi menu 

makanan di Rumah Sakit B yaitu sebesar 14,23%. 

10 73.750 19.583 18.750 30.375 2.500 144.958

11 50.000 23.750 12.375 17.875 7.188 111.188

Rata-rata 63.333 20.360 15.169 19.960 2.055 120.877

Persentase  14.23
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3.5. Faktor Determinan Tingkat Konsumsi Pangan Pasien 

Uji Korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor determinan tingkat 

konsumsi pangan pada pasien. Data hasil uji korelasi pearson berdasarkan penyediaan 

makanan dapat dilihat pada Tabel 14. Data hasil uji korelasi pearson berdasarkan 

makanan yang dikonsumsi dapat dilihat pada Tabel 15. Data hasil uji korelasi pearson 

berdasarkan sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien dapat dilihat pada Tabel 

16. Lampiran data hasil uji korelasi pearson pada tingkat kepercayaan 95% dapat dilihat 

pada Lampiran 6. 

Tabel 14. Uji Korelasi Pearson Berdasarkan Penyediaan Bahan Makanan  

Variabel 1 Variabel 2 n Korelasi Signifikansi

Penyediaan Lauk 
Nabati

Sisa Makanan Pokok 1,152 -0.058 0.152 NS

Penyediaan Lauk 
Hewani

Sisa Makanan Pokok 1,152 -0.050 0.079 NS

Penyediaan sayur Sisa Makanan Pokok 1,152 0.068 0.093 NS

Penyediaan Lauk 
Hewani

Sisa Lauk Nabati 1,152 -0.021 0.604 NS

Penyediaan sayur Sisa Lauk Nabati 1,152 0.006 0.874 NS

Penyediaan Lauk 
Nabati

Sisa Lauk Hewani 1,152 -0.061 0.127 NS

Penyediaan sayur Sisa Lauk Hewani 1,152 -0.010 0.809 NS

Penyediaan Lauk 
Nabati

Sisa Sayur 1,152 -0.128 0.001 **

Penyediaan Lauk 
Hewani

Sisa Sayur 1,152 -0.148 0.000 **

Penyediaan Lauk 
Nabati

Sisa buah 1,152 -0.020 0.622 NS

Penyediaan Lauk 
Hewani

Sisa buah 1,152 -0.003 0.937 NS

Penyediaan Lauk 
Nabati

Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 0.058 0.152 NS
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Penyediaan Lauk 
Hewani

Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 0.05 0.215 NS
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Keterangan: 
n : Jumlah data 
NS : Non Signifikan 
* :  Signifikansi pada Tingkat kepercayaan 95% 
** :  Signifikansi pada Tingkat kepercayaan 99% 

Berdasarkan Tabel 14 mengenai hasil analisis uji korelasi berdasarkan penyediaan 

bahan makanan dapat dilihat bahwa penyediaan lauk nabati dan sisa makanan pokok 

(korelasi -0,058), (signifikansi 0,152). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan sisa 

makanan pokok sangat lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,152 > 0,05 

maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan lauk nabati dan sisa 

makanan pokok. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara penyediaan lauk 

Lanjutan Tabel 14.  Uji Korelasi Pearson Berdasarkan Penyediaan Bahan 
Makanan

Variabel 1 Variabel 2 n Korelasi Signifikansi

Penyediaan Lauk 
Nabati

Lauk Nabati 
dikonsumsi

1.152 0,388 0,000 **

Penyediaan Lauk 
Hewani

Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 0.159 0.000 **

Penyediaan sayur Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 -0.185 0.000 **

Penyediaan Lauk 
Nabati

Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 0.180 0.000 **

Penyediaan Lauk 
Hewani

Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 0.318 0.000 **

Penyediaan sayur Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 -0.245 0.000 **

Penyediaan Lauk 
Nabati

Sayur dikonsumsi 1,152 -0.159 0.000 **

Penyediaan Lauk 
Hewani

Sayur dikonsumsi 1,152 -0.313 0.000 **

Penyediaan Lauk 
Nabati

Buah dikonsumsi 1,152 0.020 0.622 NS

Penyediaan Lauk 
Hewani

Buah dikonsumsi 1,152 0.003 0.937 NS

Penyediaan sayur Buah dikonsumsi 1,152 0.004 0.913 NS
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nabati dan sisa makanan pokok bersifat tidak searah. Penyediaan lauk nabati yang 

banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa makanan pokok. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Sisa Makanan Pokok (korelasi -0,050), (signifikansi 

0,079). Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan sisa makanan pokok sangat lemah 

karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,079 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara penyediaan lauk hewani dan sisa makanan pokok. Karena nilai 

korelasinya negatif, maka korelasi antara penyediaan lauk hewani dan sisa makanan 

pokok bersifat tidak searah. Penyediaan lauk hewani yang banyak tidak mempengaruhi 

banyaknya sisa makanan pokok. 

Penyediaan Sayur dan Sisa Makanan Pokok (korelasi 0,068), (signifikansi 0,093). 

Korelasi antara penyediaan sayur dan sisa makanan pokok sangat lemah karena 

mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,093 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan sayur dan sisa makanan pokok. Karena nilai korelasinya 

positif, maka korelasi antara penyediaan sayur dan sisa makanan pokok bersifat searah. 

Penyediaan sayur yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa makanan pokok. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Sisa Lauk Nabati (korelasi -0,021), (signifikansi 0,604). 

Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan sisa lauk nabati sangat lemah karena 

mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,604 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan lauk hewani dan sisa lauk nabati. Karena nilai korelasinya 

negatif, maka korelasi antara penyediaan lauk hewani dan sisa lauk nabati bersifat tidak 

searah. Penyediaan lauk hewani yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa lauk 

nabati 

Penyediaan Sayur dan Sisa Lauk Nabati (korelasi 0,006), (signifikansi 0,874). Korelasi 

antara penyediaan sayur dan sisa lauk nabati sangat lemah karena mendekati angka 0, 

nilai signifikansi 0,874 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyediaan sayur dan sisa lauk nabati. Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi 

antara penyediaan sayur dan sisa lauk nabati bersifat searah. Penyediaan sayur yang 

banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa lauk nabati 
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Penyediaan Lauk Nabati dan Sisa Lauk Hewani (korelasi -0,061), (signifikansi 0,127). 

Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan sisa lauk hewani sangat lemah karena 

mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,127 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan lauk nabati dan sisa lauk hewani. Karena nilai korelasinya 

negatif, maka korelasi antara penyediaan lauk nabati dan sisa lauk hewani bersifat tidak 

searah. Penyediaan lauk nabati yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa lauk 

hewani. 

Penyediaan Sayur dan Sisa Lauk Hewani (korelasi -0,010), (signifikansi 0,809). 

Korelasi antara penyediaan sayur dan sisa lauk hewani sangat lemah karena mendekati 

angka 0, nilai signifikansi 0,809 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara penyediaan sayur dan sisa lauk hewani. Karena nilai korelasinya negatif, maka 

korelasi antara penyediaan sayur dan sisa lauk hewani bersifat tidak searah. Penyediaan 

sayur yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa lauk hewani. 

Penyediaan Lauk Nabati dan Sisa Sayur (korelasi -0,128), (signifikansi 0,001). Korelasi 

antara penyediaan lauk nabati dan sisa sayur sangat lemah karena mendekati angka 0, 

nilai signifikansi 0,001< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyediaan lauk nabati dan sisa sayur. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan lauk nabati dan sisa sayur bersifat tidak searah. Semakin banyak 

penyediaan lauk nabati, maka sisa sayur semakin sedikit. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Sisa Sayur (korelasi -0,148), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan sisa sayur sangat lemah karena mendekati 

angka 0, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyediaan lauk hewani dan sisa sayur. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan lauk hewani dan sisa sayur bersifat tidak searah. Semakin banyak 

penyediaan lauk hewani, maka sisa sayur semakin sedikit. 
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Penyediaan Lauk Nabati dan Sisa Buah (korelasi -0,020), (signifikansi 0,622). Korelasi 

antara penyediaan lauk nabati dan sisa buah sangat lemah karena mendekati angka 0, 

nilai signifikansi 0,622 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyediaan lauk nabati dan sisa buah. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan lauk nabati dan sisa buah bersifat tidak searah. Penyediaan lauk 

nabati yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa buah. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Sisa Buah (korelasi -0,003), (signifikansi 0,937). Korelasi 

antara penyediaan lauk hewani dan sisa buah sangat lemah karena mendekati angka 0, 

nilai signifikansi 0,937 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

penyediaan lauk hewani dan sisa buah. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan lauk hewani dan sisa buah bersifat tidak searah. Penyediaan lauk 

hewani yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya sisa buah. 

Penyediaan Lauk Nabati dan Makanan Pokok yang dikonsumsi (korelasi 0,058), 

(signifikansi 0,152). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan makanan pokok yang 

dikonsumsi sangat lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,152 > 0,05 

maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan lauk nabati dan 

makanan pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara 

penyediaan lauk nabati dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat searah. 

Penyediaan lauk nabati yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya makanan pokok 

yang dikonsumsi. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Makanan Pokok yang dikonsumsi (korelasi 0,050), 

(signifikansi 0,215). Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan makanan pokok yang 

dikonsumsi sangat lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,215 > 0,05 

maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan lauk hewani dan 

makanan pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara 

penyediaan lauk hewani dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat searah. 

Penyediaan lauk hewani yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya makanan pokok 

yang dikonsumsi. 
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Penyediaan Sayur dan Makanan Pokok yang dikonsumsi (korelasi -0,068), (signifikansi 

0,093). Korelasi antara penyediaan sayur dan makanan pokok yang dikonsumsi sangat 

lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,093 > 0,05 maka tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara penyediaan sayur dan makanan pokok yang 

dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara penyediaan sayur 

dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Penyediaan sayur yang 

banyak tidak mempengaruhi banyaknya makanan pokok yang dikonsumsi. 

Penyediaan Lauk Nabati dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi 0,388), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan Lauk nabati yang 

dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan lauk nabati dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara penyediaan lauk nabati dan lauk nabati yang 

dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak penyediaan lauk nabati, maka lauk nabati 

yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi 0,159), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan Lauk nabati yang 

dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan lauk hewani dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya positif, maka korelasi antara penyediaan lauk hewani dan lauk nabati 

yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak penyediaan lauk hewani, maka lauk 

nabati yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Penyediaan Sayur dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi -0,185), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara penyediaan sayur dan Lauk nabati yang dikonsumsi lemah, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan 

sayur dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan sayur dan lauk nabati yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit penyediaan sayur, maka lauk nabati yang dikonsumsi semakin banyak. 



!  42

Penyediaan Lauk Nabati dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi 0,180), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan Lauk hewani yang 

dikonsumsi sangat lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,000< 0,05 

maka terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan lauk nabati dan lauk hewani 

yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara penyediaan 

lauk nabati dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak 

penyediaan lauk nabati, maka lauk hewani yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi 0,318), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara penyediaan lauk hewanii dan Lauk hewani yang 

dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan lauk nabati dan lauk hewani yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya positif, maka korelasi antara penyediaan lauk hewanii dan lauk hewani 

yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak penyediaan lauk hewani, maka lauk 

hewani yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Penyediaan Sayur dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi -0,245), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan Lauk hewani yang dikonsumsi 

sangat lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara penyediaan lauk nabati dan lauk hewani yang 

dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara penyediaan lauk 

nabati dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Penyediaan sayur sedikit, 

maka lauk hewani yang dikonsumsi semakin banyak.  

Penyediaan Lauk Nabati dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,159), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan sayur yang dikonsumsi lemah, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan 

lauk nabati dan sayur yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan lauk nabati dan sayur yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit penyediaan lauk nabati, maka sayur yang dikonsumsi semakin banyak. 
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Penyediaan Lauk Hewani dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,313), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan sayur yang dikonsumsi lemah, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan 

lauk hewani dan sayur yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara penyediaan lauk hewani dan sayur yang dikonsumsi bersifat tidak searah. 

Semakin sedikit penyediaan lauk hewani, maka sayur yang dikonsumsi semakin 

banyak. 

Penyediaan Lauk Nabati dan Buah yang dikonsumsi (korelasi 0,020), (signifikansi 

0,622). Korelasi antara penyediaan lauk nabati dan buah yang dikonsumsi sangat lemah 

karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,622 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara penyediaan lauk nabati dan buah yang dikonsumsi. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara penyediaan lauk nabati dan buah yang 

dikonsumsi bersifat searah. Penyediaan lauk nabati yang banyak tidak mempengaruhi 

banyaknya buah yang dikonsumsi. 

Penyediaan Lauk Hewani dan Buah yang dikonsumsi (korelasi 0,003), (signifikansi 

0,937). Korelasi antara penyediaan lauk hewani dan buah yang dikonsumsi sangat 

lemah karena mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,937 > 0,05 maka tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara penyediaan lauk hewani dan buah yang dikonsumsi. 

Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara penyediaan lauk hewani dan buah 

yang dikonsumsi bersifat searah. Penyediaan lauk hewani yang banyak tidak 

mempengaruhi banyaknya buah yang dikonsumsi. 

Penyediaan Sayur dan Buah yang dikonsumsi (korelasi 0,004), (signifikansi 0,913). 

Korelasi antara penyediaan sayur dan buah yang dikonsumsi sangat lemah karena 

mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,913 > 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara penyediaan sayur dan buah yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya 

positif, maka korelasi antara penyediaan sayur dan buah yang dikonsumsi bersifat 

searah. Penyediaan sayur yang banyak tidak mempengaruhi banyaknya buah yang 

dikonsumsi. 
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Tabel 15. Uji Korelasi Pearson Berdasarkan Makanan Yang Dikonsumsi  

Keterangan: 
n : Jumlah data 
NS : Non Signifikan 
* :  Signifikansi pada Tingkat kepercayaan 95% 
** :  Signifikansi pada Tingkat kepercayaan 99% 

Berdasarkan Tabel 15 mengenai hasil analisis uji korelasi berdasarkan makanan yang 

dikonsumsi oleh pasien dapat dilihat bahwa makanan pokok yang dikonsumsi dan lauk 

nabati yang dikonsumsi (korelasi 0,669), (signifikansi 0,000). Korelasi antara makanan 

pokok yang dikonsumsi dan lauk nabati yang dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 

0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara makanan pokok yang 

dikonsumsi dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya positif, maka 

korelasi antara makanan pokok yang dikonsumsi dan lauk nabati yang dikonsumsi 

bersifat searah. Semakin banyak makanan pokok yang dikonsumsi, maka lauk nabati 

yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Makanan pokok yang dikonsumsi dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi 0,639), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara makanan pokok yang dikonsumsi dan Lauk hewani 

yang dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan 

Variabel 1 Variabel 2 n Korelasi Signifikansi

Makanan Pokok 
dikonsumsi

Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 0.669 0.000 **

Makanan Pokok 
dikonsumsi

Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 0.639 0.000 **

Lauk Nabati dikonsumsi Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 0.577 0.000 **

Makanan Pokok 
dikonsumsi

Sayur dikonsumsi 1,152 0.454 0.000 **

Lauk Nabati dikonsumsi Sayur dikonsumsi 1,152 0.477 0.000 **

Lauk Hewani dikonsumsi Sayur dikonsumsi 1,152 0.345 0.000 **

Makanan Pokok 
dikonsumsi

Buah dikonsumsi 1,152 0.229 0.000 **

Lauk Nabati dikonsumsi Buah dikonsumsi 1,152 0.403 0.000 **

Lauk Hewani dikonsumsi Buah dikonsumsi 1,152 0.196 0.000 **
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yang signifikan antara makanan pokok yang dikonsumsi dan lauk hewani yang 

dikonsumsi. Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara makanan pokok yang 

dikonsumsi dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak 

makanan pokok yang dikonsumsi, maka lauk hewani yang dikonsumsi juga semakin 

banyak. 

Lauk Nabati yang dikonsumsi dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi 0,577), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara lauk nabati yang dikonsumsi dan Lauk hewani 

yang dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan 

yang signifikan antara lauk nabati yang dikonsumsi dan lauk hewani yang dikonsumsi. 

Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara lauk nabati yang dikonsumsi dan 

lauk hewani yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak lauk nabati yang 

dikonsumsi, maka lauk hewani yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Makanan Pokok yang dikonsumsi dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi 0,454), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara makanan pokok yang dikonsumsi dan sayur yang 

dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara makanan pokok yang dikonsumsi dan sayur yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya positif, maka korelasi antara makanan pokok yang dikonsumsi dan 

sayur yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak makanan pokok yang 

dikonsumsi, maka sayur yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Lauk Nabati yang dikonsumsi dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi 0,477), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara lauk nabati yang dikonsumsi dan sayur yang 

dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara lauk nabati yang dikonsumsi dan sayur yang dikonsumsi. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara lauk nabati yang dikonsumsi dan sayur yang 

dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak lauk nabati yang dikonsumsi, maka sayur 

yang dikonsumsi juga semakin banyak. 
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Lauk Hewani yang dikonsumsi dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi 0,345), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara lauk hewani yang dikonsumsi dan sayur yang 

dikonsumsi cukup lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara lauk hewani yang dikonsumsi dan sayur yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya positif, maka korelasi antara lauk hewani yang dikonsumsi dan sayur 

yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak lauk hewani yang dikonsumsi, maka 

sayur yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Makanan Pokok yang dikonsumsi dan Buah yang dikonsumsi (korelasi 0,229), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara makanan pokok yang dikonsumsi dan buah yang 

dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara makanan pokok yang dikonsumsi dan buah yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya positif, maka korelasi antara makanan pokok yang dikonsumsi dan 

buah yang dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak makanan pokok yang 

dikonsumsi, maka buah yang dikonsumsi juga semakin banyak. 

Lauk Nabati yang dikonsumsi dan Buah yang dikonsumsi (korelasi 0,403), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara lauk nabati yang dikonsumsi dan buah yang dikonsumsi cukup 

kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara lauk 

nabati yang dikonsumsi dan buah yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya positif, 

maka korelasi antara lauk nabati yang dikonsumsi dan buah yang dikonsumsi bersifat 

searah. Semakin banyak lauk nabati yang dikonsumsi, maka buah yang dikonsumsi juga 

semakin banyak. 

Lauk Hewani yang dikonsumsi dan Buah yang dikonsumsi (korelasi 0,196), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara lauk hewani yang dikonsumsi dan buah yang 

dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara lauk hewani yang dikonsumsi dan buah yang dikonsumsi. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara lauk hewani yang dikonsumsi dan buah yang 

dikonsumsi bersifat searah. Semakin banyak lauk hewani yang dikonsumsi, maka buah 

yang dikonsumsi juga semakin banyak. 
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Tabel 16. Uji Korelasi Pearson Berdasarkan Sisa Makanan Yang Tidak Dikonsumsi 

Pasien  

Variabel 1 Variabel 2 n Korelasi Signifikansi

Sisa Makanan Pokok Sisa Lauk Nabati 1,152 0.700 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Sisa Lauk Hewani 1,152 0.655 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Sisa Lauk Hewani 1,152 0.570 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Sisa Sayur 1,152 0.557 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Sisa Sayur 1,152 0.664 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Sisa Sayur 1,152 0.531 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Sisa buah 1,152 0.229 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Sisa buah 1,152 0.428 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Sisa buah 1,152 0.206 0.000 **

Sisa Sayur Sisa buah 1,152 0.208 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 -1,000 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 -0.700 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 -0.655 0.000 **

Sisa Sayur Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 -0.557 0.000 **

Sisa buah Makanan Pokok 
dikonsumsi

1,152 -0.229 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 -0.669 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 -0.916 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 -0.550 0.000 **

Sisa Sayur Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 -0.663 0.000 **

Sisa buah Lauk Nabati 
dikonsumsi

1,152 -0.403 0.000 **
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Sisa Makanan Pokok Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 -0.639 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 -0.548 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 -0.937 0.000 **
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Keterangan: 
n : Jumlah data 
NS : Non Signifikan 
* :  Signifikansi pada Tingkat kepercayaan 95% 
** :  Signifikansi pada Tingkat kepercayaan 99% 

Berdasarkan Tabel 16 mengenai hasil analisis uji korelasi berdasarkan sisa makanan 

yang tidak dikonsumsi oleh pasien dapat dilihat bahwa sisa makanan pokok dan sisa 

lauk nabati (korelasi 0,700), (signifikansi 0,000). Korelasi antara sisa makanan pokok 

dan sisa lauk nabati cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan 

yang signifikan antara sisa makanan pokok dan sisa lauk nabati. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara sisa makanan pokok dan sisa lauk nabati 

bersifat searah. Semakin banyak sisa makanan pokok, maka sisa lauk nabati juga 

semakin banyak. 

Lanjutan Tabel 16. Uji Korelasi Pearson Berdasarkan Sisa Makanan Yang 

Tidak Dikonsumsi Pasien 

Variabel 1 Variabel 2 n Korelasi Signifikansi

Sisa Sayur Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 -0.555 0.000 **

Sisa buah Lauk Hewani 
dikonsumsi

1,152 -0.196 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Sayur dikonsumsi 1,152 -0.454 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Sayur dikonsumsi 1,152 -0.587 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Sayur dikonsumsi 1,152 -0.479 0.000 **

Sisa Sayur Sayur dikonsumsi 1,152 -0.798 0.000 **

Sisa buah Sayur dikonsumsi 1,152 -0.188 0.000 **

Sisa Makanan Pokok Buah dikonsumsi 1,152 -0.229 0.000 **

Sisa Lauk Nabati Buah dikonsumsi 1,152 -0.428 0.000 **

Sisa Lauk Hewani Buah dikonsumsi 1,152 -0.206 0.000 **

Sisa Sayur Buah dikonsumsi 1,152 -0.208 0.000 **

Sisa buah Buah dikonsumsi 1,152 -1,000 0.000 **

Sayur dikonsumsi Buah dikonsumsi 1,152 0.188 0.000 **
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Sisa Makanan Pokok dan Sisa Lauk Hewani (korelasi 0,655), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa makanan pokok dan sisa lauk hewani cukup kuat, nilai signifikansi 

0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa makanan pokok dan 

sisa lauk hewani. Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara sisa makanan 

pokok dan sisa lauk hewani bersifat searah. Semakin banyak sisa makanan pokok, maka 

sisa lauk hewani juga semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Sisa Lauk Hewani (korelasi 0,570), (signifikansi 0,000). Korelasi 

antara sisa lauk nabati dan sisa lauk hewani cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 

maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk nabati dan sisa lauk hewani. 

Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara sisa lauk nabati dan sisa lauk 

hewani bersifat searah. Semakin banyak sisa lauk nabati, maka sisa lauk hewani juga 

semakin banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Sisa Sayur (korelasi 0,557), (signifikansi 0,000). Korelasi 

antara sisa makanan pokok dan sisa sayur cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 

maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa makanan pokok dan sisa sayur. 

Karena nilai korelasinya positif, maka korelasi antara sisa makanan pokok dan sisa 

sayur bersifat searah. Semakin banyak sisa makanan pokok, maka sisa sayur juga 

semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Sisa Sayur (korelasi 0,664), (signifikansi 0,000). Korelasi antara 

sisa lauk nabati dan sisa sayur cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara sisa lauk nabati dan sisa sayur. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara sisa lauk nabati dan sisa sayur bersifat searah. 

Semakin banyak sisa lauk nabati, maka sisa sayur juga semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Sisa Sayur (korelasi 0,531), (signifikansi 0,000). Korelasi antara 

sisa lauk hewani dan sisa sayur cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara sisa lauk hewani dan sisa sayur. Karena nilai 
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korelasinya positif, maka korelasi antara sisa lauk hewani dan sisa sayur bersifat searah. 

Semakin banyak sisa lauk hewani, maka sisa sayur juga semakin banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Sisa Buah (korelasi 0,229), (signifikansi 0,000). Korelasi 

antara sisa makanan pokok dan sisa buah lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara sisa makanan pokok dan sisa buah. Karena 

nilai korelasinya positif, maka korelasi antara sisa makanan pokok dan sisa buah 

bersifat searah. Semakin banyak sisa makanan pokok, maka sisa buah juga semakin 

banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Sisa Buah (korelasi 0,428), (signifikansi 0,000). Korelasi antara 

sisa lauk nabati dan sisa buah cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara sisa lauk nabati dan sisa buah. Karena nilai korelasinya 

positif, maka korelasi antara sisa lauk nabati dan sisa buah bersifat searah. Semakin 

banyak sisa lauk nabati, maka sisa buah juga semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Sisa Buah (korelasi 0,206), (signifikansi 0,000). Korelasi antara 

sisa lauk hewani dan sisa buah lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara sisa lauk hewani dan sisa buah. Karena nilai 

korelasinya positif, maka korelasi antara sisa lauk hewani dan sisa buah bersifat searah. 

Semakin banyak sisa lauk hewani, maka sisa buah juga semakin banyak. 

Sisa Sayur dan Sisa Buah (korelasi 0,208), (signifikansi 0,000). Korelasi antara sisa 

sayur dan sisa buah lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara sisa sayur dan sisa buah. Karena nilai korelasinya positif, maka 

korelasi antara sisa sayur dan sisa buah bersifat searah. Semakin banyak sisa sayur, 

maka sisa buah juga semakin banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Makanan pokok yang dikonsumsi (korelasi -1,000), 

(signifikansi 0,000). Korelasi antara sisa makanan pokok dan makanan pokok yang 

dikonsumsi mempunyai hubungan linier sempurna negatif , nilai signifikansi 0,000< 
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0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa makanan pokok dan makanan 

pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa 

makanan pokok dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit sisa makanan pokok, maka makanan pokok yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Makanan pokok yang dikonsumsi (korelasi -0,700), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa lauk nabati dan makanan pokok yang dikonsumsi cukup 

kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa 

lauk nabati dan makanan pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, 

maka korelasi antara sisa lauk nabati dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat 

tidak searah. Semakin sedikit sisa lauk nabati, maka makanan pokok yang dikonsumsi 

semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Makanan pokok yang dikonsumsi (korelasi -0,655), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa lauk hewani dan makanan pokok yang dikonsumsi cukup 

kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa 

lauk hewani dan makanan pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, 

maka korelasi antara sisa lauk hewani dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat 

tidak searah. Semakin sedikit sisa lauk hewani, maka makanan pokok yang dikonsumsi 

semakin banyak. 

Sisa Sayur dan Makanan pokok yang dikonsumsi (korelasi -0,557), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa sayur dan makanan pokok yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa sayur dan 

makanan pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara sisa sayur dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit sisa sayur, maka makanan pokok yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Buah dan Makanan pokok yang dikonsumsi (korelasi -0,229), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa buah dan makanan pokok yang dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 

0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa buah dan makanan 

pokok yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa 
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buah dan makanan pokok yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa 

buah, maka makanan pokok yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi -0,669), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa makanan pokok dan Lauk nabati yang dikonsumsi cukup 

kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa 

makanan pokok dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, 

maka korelasi antara sisa makanan pokok dan lauk nabati yang dikonsumsi bersifat 

tidak searah. Semakin sedikit sisa makanan pokok, maka lauk nabati yang dikonsumsi 

semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi -0,916), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa lauk nabati dan Lauk nabati yang dikonsumsi sangat kuat, 

nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk 

nabati dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara sisa lauk nabati dan lauk nabati yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit sisa lauk nabati, maka lauk nabati yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi -0,550), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa lauk hewani dan Lauk nabati yang dikonsumsi cukup kuat, 

nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk 

hewani dan lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka 

korelasi antara sisa lauk hewani dan lauk nabati yang dikonsumsi bersifat tidak searah. 

Semakin sedikit sisa lauk hewani, maka lauk nabati yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Sayur dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi -0,663), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa sayur dan Lauk nabati yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa sayur dan 

lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa 

sayur dan lauk nabati yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa sayur, 

maka lauk nabati yang dikonsumsi semakin banyak. 
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Sisa Buah dan Lauk Nabati yang dikonsumsi (korelasi -0,403), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa buah dan Lauk nabati yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa buah dan 

lauk nabati yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa 

buah dan lauk nabati yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa buah, 

maka lauk nabati yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi -0,639), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa makanan pokok dan Lauk hewani yang dikonsumsi cukup 

kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa 

makanan pokok dan lauk hewani yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, 

maka korelasi antara sisa makanan pokok dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat 

tidak searah. Semakin sedikit sisa makanan pokok, maka lauk hewani yang dikonsumsi 

semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi -0,548), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa lauk nabati dan Lauk hewani yang dikonsumsi cukup kuat, 

nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk 

nabati dan lauk hewani yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka 

korelasi antara sisa lauk nabati dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat tidak searah. 

Semakin sedikit sisa lauk nabati, maka lauk hewani yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi -0,937), (signifikansi 

0,000). Korelasi antara sisa lauk hewani dan Lauk hewani yang dikonsumsi sangat kuat 

karena mendekati angka 1, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara sisa lauk hewani dan lauk hewani yang dikonsumsi. Karena nilai 

korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa lauk hewani dan lauk hewani yang 

dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa lauk hewani, maka lauk hewani 

yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Sayur dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi -0,555), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa sayur dan Lauk hewani yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 
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signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa sayur dan 

lauk hewani yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara 

sisa sayur dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa 

sayur, maka lauk hewani yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Buah dan Lauk Hewani yang dikonsumsi (korelasi -0,196), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa buah dan Lauk hewani yang dikonsumsi sangat lemah karena 

mendekati angka 0, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang 

signifikan antara sisa buah dan lauk hewani yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya 

negatif, maka korelasi antara sisa buah dan lauk hewani yang dikonsumsi bersifat tidak 

searah. Semakin sedikit sisa buah, maka lauk hewani yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,454), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa makanan pokok dan sayur yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa makanan 

pokok dan sayur yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara sisa makanan pokok dan sayur yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit sisa makanan pokok, maka sayur yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,587), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa lauk nabati dan sayur yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk nabati 

dan sayur yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa 

lauk nabati dan sayur yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa lauk 

nabati, maka sayur yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,479), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa lauk hewani dan sayur yang dikonsumsi cukup kuat, nilai 

signifikansi 0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk 

hewani dan sayur yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi 

antara sisa lauk hewani dan sayur yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin 

sedikit sisa lauk hewani, maka sayur yang dikonsumsi semakin banyak. 
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Sisa Sayur dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,798), (signifikansi 0,000). Korelasi 

antara sisa sayur dan sayur yang dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 0,000< 0,05 

maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa sayur dan sayur yang dikonsumsi. 

Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa sayur dan sayur yang 

dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa sayur, maka sayur yang 

dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Buah dan Sayur yang dikonsumsi (korelasi -0,188), (signifikansi 0,000). Korelasi 

antara sisa buah dan sayur yang dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara sisa buah dan sayur yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa buah dan sayur yang dikonsumsi 

bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa buah, maka sayur yang dikonsumsi semakin 

banyak. 

Sisa Makanan Pokok dan Buah yang dikonsumsi (korelasi -0,229), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa makanan pokok dan buah yang dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 

0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa makanan pokok dan 

buah yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa 

makanan pokok dan buah yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa 

makanan pokok, maka buah yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Nabati dan Buah yang dikonsumsi (korelasi -0,428), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa lauk nabati dan buah yang dikonsumsi cukup kuat, nilai signifikansi 

0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk nabati dan buah 

yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa lauk nabati 

dan buah yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa lauk nabati, maka 

buah yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Lauk Hewani dan Buah yang dikonsumsi (korelasi -0,206), (signifikansi 0,000). 

Korelasi antara sisa lauk hewani dan buah yang dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 
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0,000< 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara sisa lauk hewani dan buah 

yang dikonsumsi. Karena nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa lauk 

hewani dan buah yang dikonsumsi bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa lauk 

hewani, maka buah yang dikonsumsi semakin banyak. 

Sisa Sayur dan Buah yang dikonsumsi (korelasi -0,208), (signifikansi 0,000). Korelasi 

antara sisa sayur dan buah yang dikonsumsi lemah, nilai signifikansi 0,000< 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara sisa sayur dan buah yang dikonsumsi. Karena 

nilai korelasinya negatif, maka korelasi antara sisa sayur dan buah yang dikonsumsi 

bersifat tidak searah. Semakin sedikit sisa sayur, maka buah yang dikonsumsi semakin 

banyak. 
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