
 

 

 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan diatas, penulis 

dapat menyimpulkan beberapa hal antara lain : 

1. Tingkat penyediaan gizi dalam menu-menu harian di RS A sudah cukup baik 

dengan total energi yaitu 2146-2150 kkal, total protein yaitu 48-70 gram, total 

lemak yaitu 48-70 gram,  total serat berkisar antara 15-22 gram, total persentase 

protein berkisar antara 11-15% dari total energi, total persentase lemak berkisar 

antara 20-30% dari total energi, total persentase karbohidrat berkisar antara 56-

66% dari total energi. 

2. Tingkat penyediaan gizi dalam menu-menu harian di RS B sudah cukup baik 

dengan total energi yaitu 2146-2150 kkal, total protein yaitu 39-49 gram, total 

lemak yaitu 39-53 gram,  total serat berkisar antara 14-28 gram, total persentase 

protein berkisar antara 12-16% dari total energi, total persentase lemak berkisar 

antara 16-23% dari total energi, total persentase karbohidrat berkisar antara 63-

70% dari total energi. 

3.  Dalam penyediaan gizi menu harian di RS A, Total Energi sudah sesuai yaitu 

2100-2150 kkal. Total Protein tidak sesuai yaitu 57gram/hari, meskipun total 

persentase protein dari total energi sudah sesuai, yaitu 10-20% dan 10-15%. Total 

Lemak tidak sesuai, yaitu 68 gram/hari, meskipun total persentase lemak dari total 

energi sudah sesuai, yaitu 20-30% dan 25-29%. Total persentase karbohidrat dari 

total energi sudah sesuai, yaitu 50-65%, kecuali pada menu 6,7,9,10. Total Serat 

sudah sesuai, yaitu 25 gram/hari, 25-30 gram/hari dan 19-38 gram/hari, kecuali 

pada menu 1,3,6,8,9,10,11. 

4.  Dalam penyediaan gizi menu harian di RS B, Total Energi sudah sesuai, yaitu 

2100-2150 kkal. Total Protein tidak sesuai, yaitu 57gram/hari, meskipun total 

persentase protein dari total energi sudah sesuai, yaitu 10-20% dan 10-15%. Total 

Lemak tidak sesuai, yaitu 68 gram/hari, meskipun total persentase lemak dari total 

energi sudah sesuai, yaitu 20-30% dan 25-29%, kecuali pada menu 

1,5,6,7,9,10,11. Total persentase karbohidrat dari total energi sudah sesuai, yaitu 
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50-65%, kecuali pada menu 1,3,4,5,6,7,9,10,11. Total Serat sudah sesuai yaitu 25 

gram/hari, 25-30 gram/hari dan 19-38 gram/hari, kecuali pada menu 3,4,5,7,9,10. 

5. Pada RS A siklus menu terbaik dengan total energi, protein, lemak, karbohidrat 

yang seimbang serta serat yang tinggi yaitu pada menu 2,4,5.  

6. Pada RS B siklus menu terbaik dengan total energi, protein, lemak, karbohidrat 

yang seimbang dan serat yang tinggi yaitu pada menu 2 dan 8. 

 

5.2.Saran 

Berdasasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pengukuran lebih lanjut mengenai berat badan pasien, tinggi badan 

pasien, dan usia pasien. 

2. Perlu adanya tambahan sayur dan buah untuk mendapatkan kandungan serat yang 

tinggi. 
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