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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

Hasil analisis dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sebagian besar pegawai berusia 30-49 tahun dengan jumlah 48 responden 

(77,4%). Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin sebagian besar yaitu 

47 responden (75,8%). Responden terbanyak berasal dari divisi COE dan 

HR sebanyak 14 responden (22,6%) 

b. Asupan zat gizi makro responden sebagian besar termasuk ketegori kurang 

pada karbohidrat sebanyak 57 responden (91,9%), asupan lemak kategori 

lebih 31 responden (50%), dan asupan protein kategori cukup 54 

responden (87,1%) 

c. Status gizi (IMT) sebagian besar responden termasuk status gizi normal 

sebanyak 32 responden (51,6%) 

d. Jumlah pegawai perusahaan yang memiliki penanda sindrom metabolik 

lebih besar sama dengan tiga indikator yaitu sebanyak empat responden 

(6,5%). 

e. Tidak ada hubungan antara asupan karbohidrat, protein, dan lemak dengan 

sindrom metabolik dengan p value secara berturut-turut sebesar 0,404; 

0291; dan 0,285 > 0,05 

f. Tidak ada hubungan antara status gizi (IMT) dengan sindrom metabolik 

dengan p value sebesar 0,262 > 0,05. 

 

V.2  Saran 

V.2.1  Saran Bagi Responden 

Mengingat kejadian sindrom metabolik dapat terjadi siapapun dan akan 

muncul dalam waktu jangka panjang maka responden dianjurkan untuk 

mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, mengurangi makanan yang 

diolah dengan cara digoreng serta meningkatkan konsumsi buah dan sayur. 
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V.2.2  Saran Bagi Perusahaan 

Melakukan penelitan secara berkala oleh perusahaan untuk memonitor 

kejadian sindrom metabolik diperusahaan.  

 

V.2.3  Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti terdapat beberapa saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian 

sebagai berikut 

a. Pengambilan data dilakukan sebelum bulan Ramadhan, dikarenakan dapat 

memengaruhi hasil food recall 24 hours. 

b. Food recall 24 hours dengan wawancara langsung, dikarenakan 

meminimalisir bias dan dapat dilakukan wawancara secara mendalam 

c. Pada penelitian selanjutnya disarankan mendapatkan hasil medical check-

up pada bulan yang sama dengan penelitian agar lebih akurat.
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