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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Penyelenggaran kantin sehat di SMA N 1 Bantul setelah operasional kantin 

sehat berjalan selama 5 tahun, penyelenggaraan kantin sehat konsisten 

sesuai dengan standar penyelenggaraan kantin sehat di SMA/SMK 

Kabupaten Bantul. Namun, masih ada penjamah makanan yang belum 

mengikuti pelatihan penjamah makanan, dan penjamah makanan tidak 

mematuhi peraturan penjamah makanan sebagai penjamah makanan kantin 

sehat, yaitu memiliki kuku panjang dang menyentuh makanan secara 

langsung. 

2. Penyelenggaran kantin sehat di SMA N 1 Kasihan setelah operasional 

kantin sehat berjalan selama 4 tahun, ada komponen dalam penyelenggaraan 

kantin sehat  yang tidak sesuai dengan standar penyelenggaraan kantin 

sehat. Komponen tersebut adalah pelapisan dinding yang terkena percikan 

air, penyajian makanan, peralatan pengolahan pangan, tempat sampah dan 

pengelolaan sampah, penataan ruangan, tempat cuci tangan dan penjamah 

makanan 
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3. Penyelenggaran kantin sehat di SMA N 1 Banguntapan yang sudah berjalan 

selama 7 tahun, SMA N 1 Pajangan yang sudah berjalan selama 2 tahun, 

SMK N 1 Sewon setelah berjalan 1 tahun, serta kantin sehat SMA N 1 

Sewon yang sudah berjalan selama 1 tahun, ada beberapa komponen dalam 

penyelenggaraan kantin sehat  yang tidak sesuai dengan standar 

penyelenggaraan kantin sehat. Komponen tersebut adalah penyajian 

makanan, peralatan pegolahan pangan, tempat sampah dan pengelolaan 

sampah, serta penjamah makanan 

4. Penyelenggaran kantin sehat di SMK N 1 Bantul setelah operasional kantin 

sehat berjalan selama 1 tahun, ada komponen dalam penyelenggaraan kantin 

sehat  yang tidak sesuai dengan standar penyelenggaraan kantin sehat. 

Komponen tersebut adalah pencahayaan, penyajian makanan, peralatan 

pegolahan pangan, tempat sampah dan pengelolaan sampah, serta penjamah 

makanan 

B. Saran  

1. Dinas Kesehatan 

Dinas Kesehatan diharapkan untuk meningkatkan pengawasan tentang 

pelaksanaan kantin sehat di Kabupaten Bantul. Selain itu diharapkan untuk 

memberikan pelatihan tentang sanitasi hygiene kepada seluruh penjamah makanan 

di kantin sehat. 

2. Kepala sekolah 

Diharapkan untuk tetap meningkatkan pengelolaan layanan kantin dengan 

cara membuat kebijakan dan pengawasan terkait pelaksanaan layanan kantin agar 
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dapat menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan dengan tingkat 

kebersihan dan kesehatan yang lebih baik lagi. 

3. Penanggungjawab Kantin Sehat 

a. Diharapkan lebih meningkatkan pendampingan dan pengawasan, terutama 

terhadap penjamah makanan agar selalu menerapkan standar kantin sehat 

pada saat melakukan operasional kantin sehat. 

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai media bagi para siswa dalam mengenal 

makanan potensi daerah yaitu dengan cara menyediakan berbagai makanan 

tradisional dikantin sehat. 

4. Peneliti Lain 

Diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dengan sebaik-baiknya, 

serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis. Selain itu 

perlu diadakan penelitian terhadap pelaksanaan kantin di sekolah lain yang belum 

bersertifikasi kantin sehat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


