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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Nilai gizi natrium dari setiap siklus menu baik rumah sakit A maupun rumah sakit B 

pada menu makan pagi, siang dan malam sudah sesuai dengan pola diet DASH, namun 

untuk nilai gizi protein, lemak, kalium dan serat masih belum mencapai standar pola 

diet DASH. Nilai gizi karbohidrat pada siklus dan menu makanan tertentu (siklus menu 

A2 dan A10 untuk rumah sakit A serta siklus menu B1, B4, dan B6 untuk rumah sakit 

B) menunjukkan hasil nilai gizi karbohidrat yang sudah sesuai dengan standar diet 

DASH. Perbandingan antara nilai gizi lemak dan serat yang diberikan rumah sakit A 

maupun rumah sakit B pada setiap siklus menu masih terpaut jauh dengan nilai yang 

lebih tinggi pada nilai gizi lemak. Jumlah energi yang diberikan rumah sakit A maupun 

rumah sakit B masih ada yang diatas standar Widayakarya Nasional Panagan dan Gizi 

yaitu pada siklus tertentu seperti siklus A10 dan B1 dengan selisih yang terpaut tidak 

terlalu jauh. Asupan tinggi kalium, serat dan protein serta asupan rendah natrium, 

karbohidrat dan lemak menjadi asupan gizi yang baik untuk penderita hipertensi dan 

membantu mencegah resiko terjadinya hipertensi. Lauk hewani seperti ikan, buah-

buahan (pisang, kiwi, jeruk, apel, semangka) dan sayuran (tomat, buncis, kacang 

panjang, bawang putih, daun singkong) yang tinggi serat serta kalium dapat membantu 

menurunkan tekanan darah.  

 

5.2. Saran 

Kedua rumah sakit baik rumah sakit A maupun rumah sakit B bisa mengecek kembali 

jenis bahan makanan yang digunakan beserta standar porsi yang diberikan untuk pasien 

penderita hipertensi, karena meskipun menggunakan jenis bahan makanan yang rendah 

natrium tetapi dalam jumlah yang banyak tetap akan memberikan jumlah natrium yang 

sama banyaknya. Selain itu meningkatkan asupan buah-buahan dan sayur-sayuran (2-4 

porsi/hari) serta makanan tinggi protein seperti ikan. Penambahan garam sebaiknya 

tidak diberikan sama sekali dan diganti dengan penambahan bumbu lain seperti bawang 

putih, bawang merah, jahe, kemiri dan bumbu lain yang natriumnya rendah.  

 


