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4. PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Sisa Makanan 

Sisa makanan (food waste) merupakan bahan pangan yang telah dipersiapkan, disajikan, 

atau dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh pasien namun tidak sampai atau hilang 

selama proses pengolahan serta penyajian (food lost) atau sisa dipiring saat dikonsumsi 

pada saat akhir pelayanan makanan. Bahan pangan yang hilang selama proses 

pengolahan atau penyajian merupakan bahan pangan yang hilang karena tidak dapat 

diolah atau diperoleh atau dikonsumsi karena suatu proses, seperti tercecer sehingga 

tidak sampai pada konsumen. Sedangkan makanan atau bahan pangan sisa yang 

dianalisa dalam penelitian ini didefinisikan sebagai makanan atau bahan pangan yang 

telah disajikan untuk dikonsumsi kepada pasien namun karena faktor tertentu tidak 

dikonsumsi secara seluruhnya (tersisa pada piring atau alat makan) serta 

diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Sedangkan berdasarkan Asosiasi Dietisen 

Indonesia (2012), sisa bahan pangan didefinisikan sebagai jumlah bahan pangan yang 

telah disajikan oleh pihak rumah sakit atau pihak lainya namun tidak dikonsumsi secara 

sepenuhnya oleh pasien.  

Sisa makanan yang tidak terkonsumsi oleh pasien masih banyak dijumpai di berbagai 

rumah sakit di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan di Rumah 

Sakit di Indonesia menunjukan bahwa rata-rata sisa makanan yang tidak terkonsumsi 

sangat bervariasi yaitu antara 17%-67% (N.L Partiwi, 2015). Menurut Kepmenkes No.

129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM), sisa 

makanan yang tidak termakan oleh pasien sebanyak-banyaknya sebesar 20%. Ada atau 

tidaknya sisa makanan yang tidak terkonsumsi menjadi indikator keberhasilan 

pelayanan gizi di setiap rumah sakit di Indonesia. 

4.2. Penyediaan Makanan Pasien 

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 
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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. Berdasarkan data hasil penelitian, 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 penyediaan makanan pasien di Rumah Sakit B 

berdasarkan kelas rawat inap yaitu sebesar 852,742 gram per pasien per hari. Besarnya 

penyediaan makanan untuk pasien memiliki nilai yang sama berdasarkan jenis bahan 

makanannya. Hal ini dikarenakan setiap rumah sakit memiliki standar dalam 

menentukan besarnya porsi yang akan disajikan kepada pasien yang menjalani rawat 

inap dengan memperhatikan nilai gizi demi mempercepat kesembuhan pasiennya. 

Penyediaan bahan makanan berdasarkan variasi menu pada rumah sakit A 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 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 
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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. 

Sedangkan pada rumah sakit B, penyediaan makanan berdasarkan variasi menu 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 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. Variasi menu makanan yang berbeda seharusnya dapat menentukan 

besarnya porsi yang disediakan pada setiap pengelompokan jenis makanan, namun 

berdasarkan standar untuk pemorsian rumah sakit maka jumlah porsi pada setiap jenis 

makanan yang sediakan di rumah sakit kurang lebih memiliki jumlah yang sama 

sehingga antara menu satu dengan menu lainnya juga tidak terjadi kesenjangan nilai 

gizi. 

4.3. Makanan Yang Dikonsumsi 

Makanan yang dikonsumsi perhari oleh pasien di Rumah Sakit A berdasarkan kelas 

rawat inap dapat dilihat bahwa makanan yang paling banyak dikonsumsi per pasien per 

hari di Rumah Sakit A berdasarkan pengelompokn jenis makanan “makanan pokok” 
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yaitu pada ruang kelas VIP yaitu sebesar 243,280 gram dan yang paling sedikit 

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. 

Sedangkan hasil di rumah sakit B, makanan yang dikonsumsi per hari oleh pasien 

berdasarkan kelas rawat inap dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara ruang rawat 

inap dengan banyaknya makanan yang di konsumsi 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 
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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 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. Berdasarkan hasil penelitian pada ruang kelas rawat 

inap pada masing-masing rumah sakit, dapat dilihat bahwa ruang kelas perawatan dapat 

menentukan banyaknya makanan yang dikonsumsi. Lingkungan yang kurang nyaman 

dapat menjadi salah satu faktor terjadinya sisa makanan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Puruhita yang menyatakan bahwa rasa bosan juga timbul bila suasana 

lingkungan pada waktu makan tidak berubah. Untuk mengurangi rasa bosan, selain 

meningkatkan variasi menu makanan, juga perlu adanya perubahan suasana lingkungan 

pada waktu makan (Puruhita, 2014). 

Berdasarkan variasi menu makanan, makanan yang dikonsumsi per hari oleh pasien di 

rumah sakit A 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 
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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.  

Sedangkan untuk rumah sakit B, makanan yang dikonsumsi per hari oleh pasien 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 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 
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678,771 gram. Rata-rata makanan yang dikonsumsi oleh pasien berdasarkan variasi 

menu makanan yaitu sebesar 727,305 gram per pasien per hari. 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa variasi menu makanan 

dibutuhkan untuk mengurangi rasa bosan pada pasien sehingga dapat menjadi salah satu 

alasan pasien untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan. Apabila menu yang 

disajikan kurang bervariasi, maka dapat menjadi faktor adanya makanan yang tersisa 

hal ini sesuai dengan pernyataan Puruhita mengenai faktor terjadinya sisa makanan 

yaitu apabila terjadi rasa bosan maka dapat menjadi faktor pasien tidak menghabiskan 

makanan yang dikonsumsi, rasa bosan terjadi karena makanan yang disajikan kurang 

bervariasi, sehingga sudah hafal dengan jenis makanan yang disajikan (Puruhita, 2014). 

4.4. Sisa Makanan Per pasien Per hari 

Berdasarkan kelas rawat inap rumah sakit, sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh 

pasien di rumah sakit A dapat dilihat bahwa ruang rawat inap memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap besarnya sisa makanan pasien di rumah sakit A. 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 
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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%.  

Sedangkan pada rumah sakit B Sisa makanan per pasien per hari yang tertinggi 

berdasarkan pengelompokan jenis makanan “makanan 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%. 

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan kelas rawat inap di Rumah 

Sakit, banyaknya sisa makanan di Rumah Sakit A maupun di Rumah Sakit B sudah 

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit karena memiliki angka sisa 

makanan pasien tidak melebihi angka 20%. Persentase sisa makanan pasien di Rumah 

sakit A sebesar 14,36% dan persentase sisa makanan pasien di Rumah Sakit B sebesar 

14,24%. 

Sisa makanan per hari per pasien berdasarkan variasi menu dirumah sakit A dapat 

dilihat bahwa sisa makanan per pasien per hari yang tertinggi berdasarkan 
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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 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%. 

Sedangkan pada rumah sakit B, 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 
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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%. Berdasarkan hasil penelitian diatas 

dapat diketahui bahwa variasi menu makanan dapat menentukan sisa makanan yang 

tidak dikonsumsi oleh pasien. Rumah sakit di Kabupaten Kendal sudah menerapkan 

adanya variasi menu makanan sehingga pasien rawat inap tidak merasa bosan dalam 

mengkonsumsi makanan yang disajikan, namun selain variasi menu makanan hal yang 

dapat menjadi faktor terjadinya sisa makanan adalah cita rasa makanan. Apabila 

makanan yang disediakan memiliki rasa yang enak, maka sisa makanan yang dihasilkan 

juga rendah.  

Berdasarkan dari data yang diperoleh, banyaknya sisa makanan pasien di Rumah Sakit 

A maupun di Rumah Sakit B sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 

karena memiliki angka sisa makanan pasien tidak melebihi angka 20%. Berdasarkan 

variasi menu makanannya, persentase sisa makanan pasien di Rumah sakit A sebesar 

14,30% dan persentase sisa makanan pasien di Rumah Sakit B sebesar 14,23%. Sisa 

makanan pasien di Rumah Sakit A dan Rumah Sakit B berdasarkan kelas rawat inap 

maupun variasi menu makanan memiliki nilai yang relatif sama yaitu kurang dari angka 

20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan gizi di dua Rumah Sakit Umum 

yang ada di Kabupaten Kendal sudah cukup baik dan optimal. 

4.5. Faktor Determinan Tingkat Konsumsi Pangan Pasien 

Analisa uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji Korelasi Pearson karena data yang digunakan menggunakan data rasio yaitu data 

berupa besarnya angka penyediaan makanan, makanan yang dikonsumsi, dan sisa 
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makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien. Analisis statistik dengan uji korelasi 

dilakukan untuk mengetahui adanya faktor-faktor determinasi pada tingkat konsumsi 

pangan pasien rawat inap di rumah sakit.  

Berdasarkan hasil 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 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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

Berdasarkan hasil uji korelasi berdasarkan penyediaan makanan diatas dapat dilihat 

bahwa pada penyediaan makanan baik lauk nabati, lauk hewani, dan sayur yang tinggi 

tidak dapat mempengaruhi sisa makanan pokok, lauk nabati, dan lauk hewani yang 

tidak dikonsumsi, namun penyediaan lauk nabati dan lauk hewani dapat mempengaruhi 

banyaknya sisa sayur yang tidak dikonsumsi oleh pasien. Apabila penyediaan lauk 

nabati maupun hewani tinggi, maka sisa sayur yang tidak dikonsumsi semakin sedikit. 

Penyediaan lauk nabati dan lauk hewani juga dapat mempengaruhi banyaknya sayur 

yang dikonsumsi oleh pasien, penyediaan lauk nabati dan lauk hewani yang rendah 

maka pasien cenderung mengkonsumsi banyak sayur. Penyediaan lauk nabati maupun 

lauk hewani saling mempengaruhi banyaknya lauk nabati maupun lauk hewani yang 

dikonsumsi oleh pasien, apabila penyediaan lauk nabati semakin banyak,maka lauk 

hewani yang dikonsumsi oleh pasien juga semakin banyak begitupun dengan 

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

banyak. 

Berdasarkan hasil 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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Berdasarkan uji korelasi pada makanan yang dikonsumsi oleh pasien dapat dilihat 

bahwa antara bahan makanan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan 

memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga apabila makanan pokok, lauk hewani, 

ataupun lauk nabati yang dikonsumsi meningkat maka bahan makanan yang lain juga 

semakin meningkat.  

Berdasarkan hasil uji korelasi pada 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. 

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 



!  80

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 

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. 
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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< 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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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Berdasarkan uji korelasi pada sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien dapat 

dilihat bahwa antara sisa makanan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan 

memiliki hubungan yang signifikan. Sehingga apabila sisa makanan pokok, lauk 

hewani, ataupun lauk nabati yang tidak dikonsumsi meningkat maka sisa makanan yang 

lain juga semakin meningkat, namun apabila sisa makanan baik makanan pokok, lauk 

hewani, lauk nabati semakin sedikit, maka semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat 

semakin banyak. 

Penyediaan makanan yang tinggi belum tentu dapat mempengaruhi makanan yang 

dikonsumsi ataupun banyaknya sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien, 

sedangkan makanan yang dikonsumsi oleh pasien dapat mempengaruhi banyaknya sisa 

pada makanan yang tidak dikonsumsi oleh pasien. Berdasarkan hasil dapat dilihat 

bahwa pada penyediaan lauk hewani yang tinggi tidak dapat mempengaruhi sisa 

makanan pokok yang tidak dikonsumsi. Tetapi jika lauk hewani yang dikonsumsi oleh 

pasien tinggi, dapat mempengaruhi sisa makanan yang tidak dikonsumsi. Apabila lauk 

hewani yang dikonsumsi banyak, maka makanan pokok dan lauk nabati yang dimakan 

juga semakin banyak. Lauk hewani yang dikonsumsi semakin banyak, sisa makanan 

pokok, sisa sayur ,dan sisa lauk nabati yang dimakan menjadi sedikit  Dapat 

disimpulkan bahwa lauk hewani yang dikonsumsi tinggi, dapat membuat sisa makanan 

menjadi lebih rendah dan makanan yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. 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