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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Sisa nasi dan sayur pada makan siang tergolong banyak, sedangkan untuk 

lauk hewani dan buah hampir mendekati batas ambang sisa makanan. 

2. Dari 10 menu yang disajikan sebanyak 3 menu sisanya sedikit dan 7 menu 

lainnya bersisa banyak. 

3. Sisa makanan makan siang dengan energi yang terbuang terbanyak adalah 

pada menu ke 5 sebanyak 257,6 kkal, sedangkan energi yang terbuang 

terendah adalah pada menu ke 10 sebanyak 61,3 kkal. 

4. Rata-rata food cost per orang per menu dalam 1 siklus menu SMA IT Abu 

Bakar Yogyakarta adalah Rp 3.982,-. 

5. Penentuan harga unit cost disesuaikan dengan permintaan pihak yayasan 

yaitu sebesar Rp 8.000,00 

6. Biaya yang hilang tertinggi pada menu ke 5 sebesar Rp 4.010,- dan terendah 

pada menu ke 10 sebesar Rp 1.275,-. Besarnya biaya sisa makanan 

dipengaruhi juga oleh besarnya harga satuan dari bahan makanan dan 

banyaknya sisa makanan. 

7. Hasil rata-rata sisa makanan makan siang dari semua jenis menu hidangan 

selama 1 siklus menu (10 hari) yaitu sebesar Rp 2.768,- per orang selama 1 

siklus menu. Sehingga jika tidak ada perubahan siklus menu yang dapat 

menyebabkan sisa makanan yang berlebih, dapat diprediksi kehilangan biaya 
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selama tahun 2019 sebesar Rp 575.744,- atau jika dibulatkan menjadi Rp 

575.800,-. 

8. Sisa makan siang siswi dipengaruhi oleh rasa bosan siswi karena teknik 

pengolahan makanan yang sering berulang, bahan makanan yang 

digunakan, dan kurangnya variasi jenis makanan yang disajikan. 

 

B. Saran 

1. Untuk mengurangi jumlah sisa makanan dan juga biaya yang terbuang, 

sebaiknya SMA IT Abu Bakar Yogyakarta melakukan evaluasi menu pada 

setiap siklus yang diberlakukan. Langkah sederhana adalah untuk lebih 

memperhatikan kesesuaian porsi yang dapat diatasi dengan standarisasi alat 

pemorsian dan juga memberi pelatihan terhadap tenaga kerja katering. 

2. Pihak sekolah perlu lebih tegas dengan memberlakukan aturan tidak jajan di 

luar selama hari Senin sampai  Kamis agar siswa-siswi makan makanan yang 

disediakan oleh sekolah sehingga dapat mengurangi sisa  makanan yang ada. 

 

 

 

 


