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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

 Penyediaan protein di Rumah Sakit ‘A’ sudah baik dengan nilai yang berkisar 

dari 37-68% untuk protein nabati dan 32-63% untuk protein hewani, namun 

perlu dilakukan adanya penyeimbangan asupan protein nabati dan hewani. 

 Penyediaan protein di Rumah Sakit ‘B’ sudah baik dengan nilai yang berkisar 

dari 40-70% untuk protein nabati dan 30-60% untuk protein hewani dan 

penyajian porsi protein nabati dan hewani sudah cukup seimbang. 

 Rerata konsumsi protein pasien di Rumah Sakit ‘A’ mecapai 37-50 gram/ hari 

yang terbagi atas 18-28 gram/ hari protein nabati dan 18-22 gram/ hari protein 

hewani sehingga meskipun sudah proporsional dalam pemenuhan protein 

hewani, konsumsi rerata pasien perlu ditingkatkan untuk mencapai AKP. 

 Rerata konsumsi protein pasien di Rumah Sakit ‘B’ mecapai 42-59 gram/ hari 

yang terbagi atas 24-38 gram/ hari protein nabati dan 15-27 gram/ hari protein 

hewani sehingga rerata konsusmsi protein pasien di RS ‘B’ sudah mencapai 

AKP. 

 Daya terima pasien terhadap sumber pangan protein hewani lebih tinggi 

daripada sumber pangan protein nabati. 

 Daya terima protein nabati pasien kelas VIP, I, II, dan III di Rumah Sakit A dan 

B realtif sama, yaitu merata di antarkelasnya. 

 Daya terima protein hewani pasien kelas VIP, I, II, dan III di Rumah Sakit A 

dan B berbeda, khususnya pada bahan pangan olahan daging ayam. Daya terima 

daging ayam di Rumah Sakit A lebih besar pada pasien kelas I sedangkan pada 

Rumah Sakit B pada pasien kelas III. 

 Konsumsi makan pasien yang rendah dapat disebabkan oleh faktor kebiasaan 

makan pasien, rasa dan kualitas makanan rumah sakit, dan karakteristik 

makanan yang disajikan, dan lingkungan rumah sakit yang bersangkutan. 
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5.2. Saran 

 Penyediaan menu ke-10 dari Rumah Sakit ‘A’ perlu dikoreksi karena memiliki 

total protein total lebih rendah dibandingkan dengan menu yang lain serta 

pemenuhan protein nabati dan hewaninya belum seimbang. 

 Penyediaan menu pada Rumah Sakit ‘B’ perlu dikoreksi kembali supaya 

seimbang dalam setiap menu. 

 Penyediaan bahan makanan yang kaya akan protein nabati perlu ditingkatkan 

variasi ataupun pengolahannya karena sumber protein nabati yang paling besar 

hanya sebatas tahu dan tempe. 

 Penyediaan bahan makanan yang kaya akan protein hewani perlu diseragamkan 

jadwalnya supaya tidak terlalu sering dengan konsumsi ayam atau telur. 

 Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya terima dan konsumsi 

makan pasien yaitu memodifikasi bentuk dan olahan bahan makanan, 

memberikan bahan makanan yang lebih beragam, dan tidak terlalu sering 

mengulang menu. 

 


