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5. KESIMPULAN & SARAN 

5.1. Kesimpulan 

• Kandungan karbohidrat, lemak, protein, air, vitamin C, vitamin K, vitamin B1, 

vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, Kalsium, Fosfor, Besi dan Seng pada menu 

makanan di Kantin UNIKA Soegijapranata Semarang sudah memenuhi standar AKG. 

• Kandungan serat, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12, Folat, Kalium, 

Magnesium, dan Tembaga pada menu pada menu makanan di Kantin UNIKA 

Soegijapranata Semarang belum memenuhi standar AKG. 

• Kandungan mineral Natrium pada menu makanan di Kantin UNIKA Soegijapranata 

Semarang ada beberapa yang sudah memenuhi standar AKG. 

• Terdapat 7 menu makanan bersayur yang dapat memenuhi semua AKG makronutrien 

(karbohidrat, lemak, protein, serat dan air) bagi laki-laki dan perempuan kelompok 

usia 19-29 tahun dalam sehari yaitu menu Gado-Gado-1 (A.2.2), Gado-Gado-2 

(B.1.2), Nasi Rames-2 (B.2.1), Bakmie Goreng (B.3.1), Capcay Goreng (B.3.2), Mie 

Bandung Pangsit (B.3.3) dan Mie Bandung Bakso (B.3.4).  

• Tidak ada menu makanan yang dapat memenuhi semua AKG vitamin dan mineral 

dalam sehari sesuai dengan yang dianjurkan.  

• Menu makanan yang dapat memenuhi persentase AKG energi yaitu menu Gado-

Gado-2 (B.1.2) (bagi laki-laki dan perempuan usia 19-29 tahun) dan Menu Misua 

Komplit (A.1.1) (bagi perempuan usia 19-29 tahun). 

• Dari 21 sampel menu makanan bersayur, menu terbaik yang dapat memenuhi nutrisi 

mahasiswa yaitu menu Gado-Gado-2 (B.1.2), menu tersebut memenuhi semua nutrisi 

kecuali vitamin E, vitamin B3 dan mineral tembaga. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Untuk Kantin di UNIKA Soegijapranata Semarang 

Sebaiknya kantin di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang lebih memperbanyak 

variasi menu makanan bersayur. Variasi menu tersebut lebih baik apabila sesuai dengan 

pedoman menu seimbang yaitu terdapat bahan pangan sumber karbohidrat, protein, lemak, 

serat, air, vitamin dan mineral. Rata-rata menu makanan di kantin UNIKA Soegijapranata 

Semarang hanya mengandung bahan pangan sumber karbohidrat, protein dan lemak saja 

seperti nasi goreng, mie goreng, ayam goreng dan menu olahan ayam lainnya. Sehingga 

bahan pangan sumber vitamin dan mineralnya kurang. Oleh karena itu, pada menu makanan 

tersebut bisa ditambahkan sayuran agar dapat menjadi menu makanan yang seimbang.
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5.2.2. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

Pada penelitian ini memiliki banyak sekali kekurangan. Sehingga, untuk penelitian 

selanjutnya disarankan saat pengambilan sampel dilakukan pengulangan paling tidak 

sebanyak 2 kali dan dilakukan pemisahan pada setiap bahan pangan yang akan ditimbang.


