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ABSTRAK

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Skripsi, Agustus 2017

VICKY WULANSARI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN   HIPERKOLESTEROLEMIA
(Studi Kasus  pada Pegawai Wanita   di Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
Xiv   +    58 halaman   + 16 tabel  +  3 gambar + 7 halaman

Data WHO tahun 2011 prevalensi hiperkolesterolemia pada wanita di Indonesia
sebesar 37,2% lebih tinggi daripada laki-laki sebesar 32,8%. Hasil Riskesdas 2013
prevalensi hiperkolesterolemia berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal
didapatkan pada laki-laki 30,0% dan pada perempuan lebih tinggi sebesar 39,6%.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan
hiperkolesterolemia (Studi Kasus  pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan
Kota Pontianak).
Jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan Cross Sectional, dengan jumlah
sampel sebanyak 65 pegawai wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak
Hasil analisis bivariat dapat disimpukan: ada hubungan antara konsumsi gorengan
(p value = 0,000), makanan berlemak (p value = 0,002) dan olahraga (p value =
0,001) dengan kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas
Kesehatan   Kota Pontianak,  serta tidak ada hubungan antara konsumsi makanan
siap saji (p value = 1,000) dan obesitas (p value = 0,371) dengan kejadian
hiperkolesterolemia.
Diharapkan pihak Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk
melakukan pemeriksaan rutin dan berkala kolestrerol Pegawai Wanita  di Dinas
Kesehatan   Kota Pontianak dan diharapkan responden untuk dapat mengatur pola
makan yang dapat mencegah hiperkolesterolemia

Kata kunci : Gorengan, makanan berlemak, obesitas, kebiasaan
olahraga Hiperkolesterolemia

Daftar Pustaka : 26 (1997-2016)
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ABSTRACT

HYGIENE FACULTY
Skripsi, August 2017
VICKY WULANSARI

CORESPONDING FACTORS OF HIPERKOLESTEROLEMIA (Case Study at Woman
Officer in Public Health Service of Town Pontianak)

Pursuant to WHO, 2011, in the year 2008 in Indonesia prevalence hypercholesterolemia
af at woman equal to 37,2% than men equal to 32,8%. According to Riskesdas 2013
prevalence hypercholesterolemia of pursuant to gender and residence got at men 30,0%
and higher woman equal to 39,6%.
Target in this research is to know the corresponding factors of hypercholesterolemia
(Case Study of at Woman Officer in Public Health Service of Town Pontianak). Research
Type is observational with the approach of Cross Sectional, with the amount sample as
much 65 sample with the test of Chi Square
Pursuant to bivariate analysis earn the following There no relation of between food
consumption ready to junk food and obesities with the occurrence hypercholesterolemia.
And also there is relation between consumption fry the, athletic and fatty food with the
occurrence hypercholesterolemia of at Woman Officer in Public Health Service of Town
Pontianak
Is expected by party of Public Health Service cooperate with the Hospital to conduct the
periodic and routine inspection of cholesterol of Woman Officer in Public Health Service
of Town Pontianak and expected by a responder to can to arrange the pattern eat which
can prevent the hypercholesterolemia

Keyword : ready to junk food, fry the, fat, obesities, athletic  Hypercholesterolemia
Bibliography : 26 ( 1997-2016)
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hiperkolesterolemia adalah keadaan peningkatan kadar kolesterol

total (>240mg/dL) dan kadar kol-LDL saat puasa.5,6 Hiperkolesterolemia

dibagi menjadi 3 derajat yaitu hiperkolesterolemia ringan ( kadar kol-LDL

130-159 mg/dL), sedang (160-219 mg/dL) dan berat (>220 mg/dL) (Grundy,

2006).

Menurut WHO (World Health Organization) dari 58 juta kematian

di dunia, disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler pada tahun 2005. Pada

tahun 2015 berdasarkan data yang telah dikumpulkan WHO diperkirakan

meningkat 20 juta jiwa (Kabo P, 2014). Berdasarkan data Riset Kesehatan

Dasar (Riskesdes) tahun 2007, kematian akibat penyakit kardiovaskuler

mencapai 31,9%.

Berdasarkan WHO (2011), pada tahun 2008 di Indonesia prevalensi

hiperkolesterolemia pada wanita sebesar 37,2% lebih tinggi daripada laki-laki

sebesar 32,8%. Menurut Riskesdas (2013) prevalensi hiperkolesterolemia

berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal didapatkan pada laki-laki

30,0% dan pada perempuan lebih tinggi sebesar 39,6%.

Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi di mana kadar kolesterol

darah melebihi 250 mg/dl (Mahan, 2008). Prevalensi hiperkolesterolemia di

Indonesia rentang umur 25-65 tahun menurut Survei Konsumsi Rumah

Tangga (SKRT) 2004 adalah sebesar 1.5% dan prevalensi batas tinggi (kadar
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kolesterol darah 200-249 mg/dl) adalah sebesar 11.2%. Kelompok batas

tinggi dapat menjadi hiperkolesterolemia apabila tidak menjaga pola hidup

sehat dan seimbang

Hiperkolesterolemia yang dihasilkan dari perubahan metabolik

kolesterol, merupakan penyebab utama dari gangguan kardiovaskular, seperti

atherosclerosis dan penyakit jantung koroner (Tzu, et al, 2007). Pada wanita

kadar kolesterol meningkat seiring bertambahnya usia karena dipengaruhi

oleh faktor hormonal, yakni semakin menurunnya kadar esterogen. Diketahui

bahwa esterogen dapat meningkatkan kolesterol HDL (High Density

Lipoprotein) dan menurunkan kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein)

(Khomsan, 2002). Hiperkolesterolemia dapat terjadi pada masyarakat

terutama pada usia 30 tahun pada wanita dan 45 tahun pada laki-laki. Faktor-

faktor yang mempengaruhi hiperkolesterolemia seperti pola makan, obesitas,

keturunan juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya resiko

terjadinya hiperkolesterolemia pada wanita usia dewasa (30-45 tahun)

(Nilawati, 2008).

Kolesterol merupakan zat berlemak yang di produksi oleh hati.

Kolesterol dapat ditemukan diseluruh tubuh dan berperan penting terhadap

fungsi tubuh sehari-hari (Hasdiansyah, 2014). Hiperkolesterolemia

berhubungan dengan beberapa faktor salah satunya adalah diet tinggi lemak

jenuh (Bhatnagar, 2008). Diet tinggi kolesterol merupakan salah satu faktor

lingkungan yang paling penting dalam mempengaruhi perkembangan PKV

(Murray et al., 2009). Asam lemak jenuh di dalam pakan hiperkolesterol

menyebabkan penurunan kadar kolesterol HDL dengan cara menekan sintesis
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kolesterol HDL melalui penurunan kadar apoprotein A-1 yang merupakan

prekursor untuk pembentukan HDL (Setiyaji, 2011).

Hiperkolesterolemia yang ditandai dengan peningkatan kadar

kolesterol low-density lipoprotein (LDL) dan kadar kolesterol total 5,6 Data

survai kesehatan rumah tangga (SKRT) penduduk Indonesia tahun 2004

menunjukkan prevalensi hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25-34

tahun sebesar 9,3% dan pada kelompok usia 55-64 tahun sebesar 15,5%.

Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh berbagai faktor di

antaranya adalah konsumsi pangan dan aktivitas fisik. Davison (2012)

mengungkapkan bahwa kadar kolesterol dipengaruhi oleh asupan lemak,

karbohidrat, dan protein. Asupan serat, asupan kolesterol dari pangan dan

aktivitas fisik juga dapat memengaruhi kadar kolesterol darah.

Salah satu faktor risiko terjadinya hiperkolesterolemia pada

usia muda adalah hiperkolesterolemia turunan atau Familial

Hypercholesterolemia. Penyebab tersering dari kelainan gen pengatur

homeostatis lemak tubuh yang merupakan kelainan yang terjadi karena

adanya mutasi pada gen reseptor LDL yang diturunkan secara autosomal

dominan. Berdasarkan banyak-nya mutan, dikenal adanya HF homozigot dan

heterezigot. Pada mutasi heterezigot terjadi peningkatan konsentrasi

kolesterol plasma total 2 sampai 3 kali lipat yang berperan terhadap

peningkatan kadar LDL ` (Ernawati, 2000)

Hasil penelitian Bintanah (2010)  peroleh p-valui <  ( 0,016 <0,05 )

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi lemak

dengan kejadian hiperkolesterolemia. Odd Ratio sebesar 5,95 ini berarti
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konsumsi lemak yang tinggi (25% energi total) mempunyai kecenderungan

akan terkena hiperkolesterolemia sebesar 5,95 kali dibandingkan dengan

konsumsi lemak yang rendah (< 25% energi total). Asupan lemak yang

berlebih akan memicu mengikatkan kadar kolesterol. Berdasarkan penelitian

Yusuf dkk (2013) konsumsi lemak yang berlebih terutama asam lemak jenuh

akan berpengaruh kadar Low Density Lipoprotein (LDL). Studi epidemiologi

yang dilakukan Hardinsyah (2011), membuktikan bahwa terdapat hubungan

positif yang bermakna antara konsumsi lemak, asam lemak jenuh

menyebabkan hiperkolesterol yang merupakan faktor risiko dari penyakit

jantung koroner.

Pengaruh gaya hidup seperti kebiasaan melakukan olahraga secara

teratur merupakan faktor penting untuk mengontrol kolesterol total. Menurut

Fatimah dan Kartini, olahraga secara rutin dan teratur dapat bermanfaat

terhadap regulasi kolesterol yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol total.

Penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan aktivitas fisik secara teratur

dapat mempengaruhi kadar kolesterol serum.

Selain aktifitas fisik yang berkurang, pola makan yang tidak sehat

dan lebih bersifat praktis seperti makanan siap saji maupun junk food yang

biasanya banyak mengandung lemak tinggi dan rendah serat, juga berperan

dalam terjadinya hiperkolesterolemia. Hal ini disebabkan karena adanya

peningkatan jumlah Asetil-KoA dalam sel hati untuk menghasilkan koles-

terol. Jika keadaan ini melampaui batas mekanisme kompensasi tubuh dalam

meta-bolisme lemak, tentunya akan menyebabkan terjadinya

hiperkolesterolemia (Prawitasari, 2011).
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Berdasarkan hasil survei awal yang peneliti lakukan pada bulan

Maret 2017 diperoleh jumlah Pengawai di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak berjumlah 65 orang, sedangkan hasil observasi dari 10 pegawai

wanita menunjukkan 6 orang (60%) memiliki kolesterol do atas 200 mg/dl, 7

orang (70%) kurang berolahraga, 7 orang (70%) suka makanan yang

berlemak dan 5 orang (50%) suka makanan gorengan. Hal inilah yan

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Hiperkolesterolemia (Studi Kasus  pada Pegawai

Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak)”

I.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia pada tahun 2013 prevalensi hiperkolesterolemia pada

wanita sebesar 39,6% lebih tinggi dari pada laki-laki sebesar 30,0%.

Hiperkolesterolemia dapat menyebabkan aterosklerosis dan penyakit jantung

koroner. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Faktor-

Faktor Yang Berhubungan Hiperkolesterolemia (Studi Kasus  pada Pegawai

Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak)

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan hiperkolesterolemia (Studi Kasus  pada Pegawai

Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak)
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I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Mengetahui hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak

2. Mengetahui hubungan antara konsumsi gorengan dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

3. Mengetahui hubungan antara dan konsumsi makanan berlemak dengan

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak

4. Mengetahui hubungan antara berolahraga dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

5. Mengetahui hubungan antara obesitas sentral dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

I.4 Manfaat Penelitian

I.4.1 Bagi Puskesmas

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan program

pelayanan kesehatan khususnya faktor-faktor yang mempengarui

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak.
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I.4.2 Bagi Responden

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

I.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan tambahan literatur kepustakaan yang dapat menjadi

suatu bahan bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Pontianak khususnya mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi  hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

I.4.4 Bagi Peneliti

Sebagai media nyata untuk menerapkan berbagai ilmu pengetahuan

yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk mendapatkan

pengalaman secara langsung dalam melakukan penelitian, mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi  hiperkolesterolemia pada Pegawai Negeri Sipil  di

Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

I.5 Keaslian Penelitian

Tabel I.1
Keaslian Penelitian

No. Nama Judul Metode Hasil
1 Bernadeta

Desi Eka
Putri,
(2014)

Hubungan Jumlah Konsumsi
Susu Kedelai Dengan Kadar
Kolesterol Total Pada Wanita
Usia 30-45 Tahun Di Dusun
Gogik Desa Gogik Kecamatan
Ungaran Barat Kabupaten
Semarang

Crosectional Jumlah konsumsi
susu kedelai ≥
500 ml sebanyak
55 (72,4%) orang
dan jumlah
konsumsi susu
kedelai < 500 ml
ada 21 (27,6%)
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orang. Kadar
kolesterol total
sebagian besar
kategori normal
64 (82.1%) orang
dan kadar
kolesterol total
kategori batas
tinggi ada 12
(15.4%) orang.

2 Tunggul
Waloya
(2013)

Hubungan antara konsumsi
pangan dan aktivitas fisik dengan
Kadar kolesterol darah pria dan
wanita dewasa di bogor

Crosectional Hasil regresi
stepwise
menunjukkan
bahwa asupan
protein,
karbohidrat, dan
kolesterol tidak
berpengaruh
nyata terhadap
kadar kolesterol
darah. Tingkat
aktivitas fisik dan
jenis kelamin
berpengaruh
nyata terhadap
kadar kolesterol
darah (p<0.05).
Asupan serat
pangan dan
asupan lemak
berpengaruh
nyata terhadap
kadar kolesterol
darah (p<0.10).

3 Siti
Robiyyatun
(2015)

Hubungan hipertensi dengan
kadar kolesterol total
Dalam darah pada usia 36-45
tahun di desa jabon yang
berkunjung di puskesmas jabon
kabupaten jombang

Crosectional Hasil  penelitian
sebagian besar
(51,4%)
responden
mengalami
hipertensi I
sebanyak 19
orang. Hampir
seluruhnya
(48,6%)
responden
mengalami
kolesterol
ambang batas atas
sebanyak 18.
Hasil uji statistik
menggunakan
spearmann rank
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di dapatkan nilai
sig 0,002 yang
berarti lebih kecil
dari 0,05. Artinya
ada hubungan
antara hipertensi
dengan kadar
kolesterol total
dalam pada usia
36-45 tahun di
desa Jabon yang
berkunjung di
Puskesmas Jabon
kecamatan
Jombang
kabupaten
Jombang.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Hiperkolesterolemia

II.1.1 Pengertian Hiperkolesterolemia

Hiperkolesterolemia adalah keadaan peningkatan kadar kolesterol total

(>240mg/dL) dan kadar kol-LDL saat puasa.5,6 Hiperkolesterolemia dibagi

menjadi 3 derajat yaitu hiperkolesterolemia ringan ( kadar kol-LDL 130-159

mg/dL), sedang (160-219 mg/dL) dan berat (>220 mg/dL) (Grundy, 2006).

Kolesterol total adalah jumlah kolesterol yang dibawa dalam semua

partikel pembawa kolesterol dalam darah, termasuk HDL, LDL, dan VLDL.

Kadar kolesterol total itu sangat pararel dengan kadar LDL pada kebanyakan.

Kolesterol merupakan steroid yang ada dalam konsentrasi yang biasa dinilai

di seluruh tubuh. Sebagian besar kolesterol yang dibutuhkan tubuh, disintesa

secara endogen dari asetil KoA melalui ß-metil glutamil KoA. Kolesterol

diproduksi oleh hepar diangkut di plasma sebagai LDL. Kolesterol yang

dilepaskan dari jaringan tepi di esterifikasi didalam plasma dengan asam

lemak yang berasal dari lesitin oleh lesitin kolesterol diangkut ke hepar

sebagai HDL. Ester kolesterol ini biasa diangkut ke lipoprotein lain oleh

penukaran dengan trigliserida. Kadar kolesterol meningkat dengan

bertambahnya usia, dan sampai usia 50 lebih tinggi pada laki-laki. Ester

kolesterol adalah 65-75% dari kolesterol plasma total (Baron, 2001).

Kolesterol dalam badan berada dalam keseimbangan yang dinamis

antara yang disintesa dengan yang dimetabolisasikan. Makanan yang
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mengandung kolesterol antara lain goreng-gorengan, daging, otak, jeroan,

(usus, hati, ginjal, paru, jantung,) kuning telur, sea food, kacang-kacangan,

selain berasal dari makanan, kolesterol juga diproduksi oleh tubuh kita

sendiri. Organ penting yang memproduksi kolesterol adalah hati, maka pada

penderita penyakit menahun, kadar kolesterol darahnya rendah. Ekskresi

kolesterol terbanyak adalah melalui empedu, dimana kolesterol dirubah

menjadi asam empedu dan dipakai untuk pencernaan. Sebagian kolesterol

dikeluarkan dari tubuh melalui dinding usus secara langsung, sebagian lagi

dirombak oleh tubuh. Proses perombakan tersebut dipengaruhi oleh hormon

kelenjar gondok, maka pada penderita hipertiroid kadar kolesterol darah akan

rendah. Lebih dari separuh jumlah kolesterol tubuh berasal dari sintesis

(sekitar 700 mg/hari), dan sisanya berasal dari makanan sehari-hari. Pada

manusia, hati menghasilkan kolesterol lainnya (Pusdiknakes, 2000)

Hiperkolesterolemia merupakan suatu keadaan dimana kadar kolesterol

dalam darah tinggi. Hiperkolesterolemia yang disebabkan oleh obesitas

merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya arterosklerosis dan meskipun

tanpa kehadiran faktor lain keadaan ini sendiri sudah cukup untuk

merangsang perkembangan pembentukan lesi. Meskipun demikian, obesitas

dianggap faktor resiko yang bisa dimodifikasi dengan diet teratur dan

olahraga yang rutin (Kumar, et al., 2007). Beberapa yang mempengaruhi

kadar kolesterol adalah usia dan jenis kelamin, keturunan, merokok,

kegemukan, olahraga, kontrasepsi hormonal dan diabetes mellitus.
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II.1.2 Mekanisme

Mekanisme terjadinya hiperkolesterolemia adalah lemak yang berasal

dari makanan akan mengalami proses pencernaan di dalam usus menjadi

asam lemak bebas, trigliserid, fosfolipid dan kolesterol. Kemudian diserap ke

dalam bentuk kilomikron. Sisa pemecahan kilomikron beredar menuju hati

dan dipilah-pilih  menjadi kolesterol. Sebagian kolesterol ini dibuang ke

empedu sebagai asam empedu dan sebagian lagi bersama-sama dengan

trigliserida akan bersekutu dengan protein tertentu (apoprotein) dan

membentuk Very Low Density  Lipoprotein (VLDL), yang selanjutnya

dipecah oleh ensim lipoprotein menjadi Intermediet Density Lipoprotein

(IDL) yang tidak bisa bertahan 2-6 jam karena langsung akan diubah menjadi

Low Density Lipoprotein (LDL) (Soeharto, 2004).

Pembentukan LDL oleh reseptor ini penting dalam pengontrolan

kolesterol  darah. Di samping itu dalam pembuluh darah terdapat sel-sel

perusak yang dapat merusak LDL. Melalui jalur sel-sel peru sak ini molekul

LDL dioksidasi, sehingga tidak dapat masuk kembali ke dalam aliran darah.

Kolesterol yang banyak terdapat dalam LDL akan menumpuk dalam sel-sel

perusak. Bila hal ini terjadi selama bertahun-tahun, kolesterol akan

menumpuk pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Plak akan

bercampur dengan protein dan ditutupi oleh sel- sel otot dan kalsium. Hal

inilah yang kemudian dapat berkembang menjadi atherosclerosis (Almatsier,

2004).
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II.1.3 Gejala Hiperkolesterolemia

Biasanya kadar lemak yang tinggi tidak menimbulkan gejala. Kadang-

kadang, jika kadarnya sangat tinggi, endapan lemak akan membentuk suatu

pertumbuhan yang disebut xantoma di dalam tendo (urat daging) dan di

dalam kulit. Kadar trigliserida yang sangat tinggi (sampai 800 mg/dL atau

lebih) bisa menyebabkan pembesaran hati dan limpa serta gejala-gejala dari

pancreatitis (misalnya nyeri perut yang hebat).

II.1.4 Pengukuran

Pengukuran kadar kolesterol pasien yang akan melakukan pengukuran

lipid harus melakukan puasa dengan rekomendasi 12 jam pada waktu

pengambilan sampel darah. Puasa  dibutuhkan dikarenakan kadar trigliserida

meningkat dan menurun secara dramatis pada keadaan post prandial, dan

nilai kolesterol LDL dihitung melalui  perhitungan kolesterol serum total dan

konsentrasi kolesterol HDL. Perhitungan ini berdasarkan sebuah rumus yang

disebut Friedwald equation, paling akurat untuk konsentrasi trigliserida

dibawah 400 mg/dl. Equasi Friedwald memberikan perkiraan kadar kolesterol

LDL puasa yang umumnya di antara 4 mg/dl dari nilai sebenarnya ketika

konsentrasi trigliserida dibawah 400 mg/dl (Carlson, 2000).

Metode-metode baru untuk secara langsung menghitung LDL telah

dikembangkan. Ketika akurasi, presisi dan harga untuk perhitungan ini bisa

diterima, laboratorium dapat tidak menggunakan lagi equasi Friedewald

untuk  perhitungan kolesterol LDL. Namun, konsentrasi trigliserida tetap

perlu untuk dilakukan perhitungan ketika profil lipid ditentukan, sehingga

puasa tetap diperlukan (Carlson, 2000).
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Berikut ini uraian kadar koleseterol dalam darah manusia, yakni : 1.

Kurang dari 200mg/dl = tingkat kolesterol yang sangat baik. Apabila kadar

LDL, HDL, dan trigliserida kurang dari 200 mg/dl, maka kita tidak beresiko

untuk terkena penyakit jantung. 2. 200-239 mg/dl = tingkat kolesterol yang

cukup. Jika total kolesterol adalah sekitar 200-239 mg/dl, maka biasanya

dokter akan memeriksa kadar LDL, HDL, dan triglyceride

Lebih dari 240 mg/dl = tingkat kolesterol yang beresiko tinggi. Orang

yang mempunyai total kolesterol diatas 240 mg/dl beresiko 2 kali lebih besar

terkena serangan jantung. 4. Kadar HDL. Makin tinggi kadar HDL, semakin

kecil resiko terkena penyakit jantung. Kadar HDL yang normal untuk pria

berkisar antara 40-50 gr/dL, wanita antara 20-60 mg/dL. 5. Kadar LDL.

Sebaliknya, semakin sedikit kadar DL dalam darah, maka semakin kecil

resiko terkena penyakit jantung.

Kadar Trigliserida adalah sejenis lemak yang terdapat dalam darah

dan berbagai organ tubuh. Meningkatnya kadar trigliserida dalam darah juga

dapat meningkatkan kadar kolesterol. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi

kadar trigliserida dalam darah, misalnya kegemukan, konsumsi alkohol, gula

dan makanan berlemak.

II.1.5 Kalsifikasi Hiperkolesterolemia

Klasifikasi Hiperkolesterolemia ada dua, antara lain adalah :

1. Hiperkolesterolemia primer

Hiperkolesterolemia primer adalah suatu penyakit herediter yang

menyebabkan seseorang mewarisi kelainan gen pembentuk reseptor

lipoprotein berdensitas rendah pada permukaan membran sel tubuh.
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(Guyton dan Hall, 2007) Bila reseptor ini tidak ada, hati tidak dapat

mengabsorpsi lipoprotein berdensitas sedang atau lipoprotein berdensitas

rendah. Tanpa adanya absorpsi tersebut, mesin kolesterol di sel hati

menjadi tidak terkontrol dan terus membentuk kolesterol baru. Hati tidak

lagi memberi respons  terhadap inhibisi umpan balik dari jumlah

kolesterol plasma yang terlalu besar. Akibatnya, jumlah lipoprotein

berdensitas sangat rendah yang dilepaskan oleh hati ke dalam plasma

menjadi sangat meningkat. Pasien dengan hiperkolesterolemia familial

yang parah memiliki konsentrasi kolesterol darah sebesar 600 sampai

1000 mg/dl, yaitu empat sampai enam kali nilai normal. Banyak pasien

seperti ini yang meninggal sebelum usia 20, karena infark miokardium

atau gejala sisa penyumbatan aterosklerosis di seluruh pembuluh darah

tubuh. (Guyton dan Hall, 2007)

2. Hiperkolesterolemia sekunder

Hiperkolesterolemia sekunder diakibatkan oleh adanya gangguan

sistemik (Price dan Wilson, 2006)

II.1.6 Patogenesis Hiperkolesterolemia

Krummel, (2008) Beberapa hal yang dapat menyebabkan

hiperkolesterolemia yaitu:

1. Asupan lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi. Terdapat 3 jenis asam

lemak jenuh yang bersifat hiperkolesterolemik yaitu asam laurat yang

banyak terdapat pada makanan hewani, asam miristat terutama pada

lemak mentega, minyak kelapa, minyak kelapa sawit dan asam palmitat

yang juga terdapat pada minyak kelapa dan minyak kelapa sawit. Asupan
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tinggi kolesterol memiliki korelasi positif dengan meningkatnya kadar

kolesterol total dan kadar kol-LDL. Konsumsi tinggi kolesterol bersama

dengan asam lemak jenuh memiliki potensi meningkatkan kadar kol-LDL

yang sangat besar.

2. Penuaan. Seiring dengan bertambahnya usia, terjadi penurunan ambilan

partikel LDL dari sirkulasi akibat penurunan efisiensi kerja reseptor

3. Obesitas. Obesitas dapat menyebabkan hiperkolesterolemia, diduga

karena adanya peningkatan sintesis very low density lipoprotein(VLDL)

di hepar.

4. Faktor genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi kadar kol-LDL

plasma melalui pengaturan sintesis apo B-100, partikel LDL, reseptor

LDL dan ambilan partikel LDL oleh hepar.

5. Hormon estrogen. Hormon estrogen berperan dalam menstimulasi sintesis

reseptor LDL, penurunan kadar estrogen seringkali menyebabkan

peningkatan kadar kol-LDL pada masa pascamenopause’

II.1.7 Pengobatan Hiperkolesterolemia

Diet rendah kolesterol dan rendah lemak jenuh akan mengurangi kadar

LDL. Olah raga bisa membantu mengurangi kadar kolesterol LDL dan

menambah kadar kolesterol HDL. UPT- Balai Informasi tekhnologi LIP(

2009) Biasanya pengobatan terbaik untuk orang-orang yang memiliki kadar

kolesterol atau trigliserida tinggi adalah :

a) Menurunkan berat badan jika mereka mengalami kelebihan berat badan.

b) Berhenti merokok.
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c) Mengurangi jumlah lemak dan kolesterol dalam makanannya.

d) Menambah porsi olah raga.

e) Mengkonsumsi obat penurun kadar lemak (jika diperlukan).

Jika kadar lemak darah sangat tinggi atau tidak memberikan respon terhadap

tindakan diatas, maka dicari penyebabnya yang spesifik dengan melakukan

pemeriksaan darah khusus sehingga bisa diberikan pengobatan yang khusus.

II.1.8 Pencrgahan Hiperkolesterolemia

Menurut Soeharto. (2001) mencegah peningkatan kadar kolesterol

dalam tubuh, diantaranya adalah :

a. Pilih makanan mengandung lemak yang sehat. Jangan mengkonsumsi

lebih dari 10% dari kadar lemak harian dari lemak yang mengalami

saturasi. Hindari jenis lemak trans. Jenis lemak yang sehat didapat dari

minyak zaitun, kacang, dan minyak kanola. Almon dan walnut juga

merupakan sumber lemak sehat.

b. Batasi kadar kolesterol. Maksimal asupan kolesterol adalah 300 mg

sehari. Pada penderita jantung, jumlahnya tidak lebih dari 200 mg.

Sumber kolesterol adalah daging, kuning telur, dan produk susu. Hindari

makan otak, hati, usus, ginjal dan babat. Hindari juga makan kue-kue

yang dibuat dari susu, kuning telur, dan mentega.

c. Pilih makanan yang mengandung serat misalnya buah dan sayuran. Serat

dapat membantu menurunkan kadar kolesterol.

d. Konsumsi ikan. Beberapa jenis ikan baik untuk kesehatan. Ikan tuna, ikan

kod atau halibut merupakan pilihan yang sehat untuk menghindari

kolesterol. Jenis ikan salmon, makarel, dan herring memiliki kadar asam
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lemak omega 3 yang dapat membantu mempertahankan kesehatan

jantung.

e. Hindari alkohol dan rokok. Alkohol dapat meningkatkan kadar kolesterol,

sedangkan merokok dapat mengakibatkan aterosklerosis yang berujung

pada serangan jantung dan stroke.

f. Lakukan olahraga atau kegiatan untuk tubuh karena dapat memperbaiki

kadar kolesterol. Lakukan setidaknya 30 menit atau jika memungkinkan 1

jam dalam sehari, misalnya menggunakan sepeda statis, berjalan cepat,

atau gerakan lainnya.

II.2 Faktor-faktor penyebab

II.2.1 Umur

Salah satu faktor risiko terjadinya hiperkolesterolemia pada

usia muda adalah hiperkolesterolemia turunan atau Familial

Hypercholesterolemia. Penyebab tersering dari kelainan gen pengatur

homeostatis lemak tubuh yang merupakan kelainan yang terjadi karena

adanya mutasi pada gen reseptor LDL yang diturunkan secara autosomal

dominan. Berdasarkan banyak-nya mutan, dikenal adanya HF homozigot dan

heterezigot. Pada mutasi heterezigot terjadi peningkatan konsentrasi

kolesterol plasma total 2 sampai 3 kali lipat yang berperan terhadap

peningkatan kadar LDL ` (Ernawati, 2000)

II.2.2 Makanan Siap Saji

Makanan cepat saji merupakan makanan yang dalam proses pemasakan

tidak membutuhkan waktu yang lama. Makanan cepat saji ini tergolong



19

dalam kategori fried chicken, gorengan, mie instan, humberger, pizza, dan

lain-lain (Suswanti, 2013).

Kandungan kolesterol yang ada pada makanan cepat saji memiliki

tingkat yang cukup tinggi. Misalnya biskuit, keripik dan juga telur setidaknya

memiliki kandungan kolesterol sebanyak 172mg dari setiap 100mg nya.

Selain itu dalam satu biskuit terdapat kandungan kolesterol sekitar 246 mg.

Didalam makanan cepat saji umumnya terdapat kandungan minyak jenuh

yang menjadikan makanan cepat saji tersebut tinggi akan kolesterol. Lemak

jenuh ini adalah hasil dari adanya penambahan hidrogen pada minyak sayur

yang pada umumnya dimanfaatkan untuk menggoreng makanan cepat saji.

Makanan cepat saji saat ini tidak hanya didapatkan di mall saja, tetapi

makanan cepat saji bisa didapatkan di lokasi yang strategis, dan tempat-

tempat makan, hiburan serta pembelanjaan (Arief, 2011).

Secara teori Khomsan (2003), mengkonsumsi makanan cepat saji

secara berlebihan dan berprinsip tiada hari tanpa mengkonsumsi makanan

cepat saji dapat menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif karena terjadi

kelebihan kalori. Hal ini sejalan dengan penelitian Stender, Dyerberg dan

Astrup (2007), menyatakan bahwa konsumsi makanan cepat saji merupakan

makanan yang tidak sehat. Makanan cepat saji dapat memberikan efek dalam

kenaikan berat badan, obesitas, diabetes tipe 2 dan penyakit jantung koroner.

Pada umunya makanan cepat saji memiliki energi yang tinggi, dan kalori

yang tinggi dan makanan cepat saji masih banyak mengandung asam lemak

trans yang dimana asam lemak trans terjadinya peningkatan berat badan,

obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner. Menurut Khomsan
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(2003), mengkonsumsi makanan cepat saji sesekali itu merupakan hal yang

wajar dan tidak menimbulkan masalah.

II.2.3 Makanan Gorengan

Menurut Riskesdas (2013) masyarakat di Indonesia mempunyai

perilaku konsumsi makanan yang berlemak, mengandung kolesterol dan

makanan gorengan sebesar 40,7% dengan mengonsumsi 1 kali dalam sehari.

Pola konsumsi makanan yang berlemak, mengandung kolesterol dan

makanan gorengan untuk wilayah Jawa Tengah mempunyai prevalensi

60,3%, angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi yaitu DIY

(Daerah Istimewa Yogyakarta) 50,7%, Jawa Barat 50,1%, Jawa Timur

49,5%, dan Banten 48,8% (Riskesdas, 2013).

Makanan yang diolah dengan cara digoreng bisa mengandung

kolesterol. Hal ini dapat terjadi apabila dalam proses menggoreng

menggunakan minyak yang telah berkali-kali dipakai atau menggunakan

minyak yang sangat panas. Proses menggoreng dengan minyak tersebut akan

memberikan dampak pada meningkatnya kadar kolesterol pada seseorang.

Apabila minyak goreng semakin sering digunakan maka asam lemak

jenuhnya juga akan semakin banyak.

Menurut detik Health, sepotong gorengan juga bisa menambah kadar

low density lipoprotein (LDL) disebabkan kandungan lemak trans dan lemak

jenus yang ada didalamnya. Dan LDL atau kolesterol jahat ini juga mudah

menempel pada dinding pembuluh darah yang bisa meningkatkan seseorang

terkena penyakit kardiovaskular dan stroke.
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II.2.4 Makanan berlemak

Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak

akan meningkatkan kolesterol dalam darah. Kelebihan kolesterol dapat

menumpuk pada pembuluh darah arteri, sehingga dapat menyebabkan suplai

darah ke otot jantung tidak cukup jumlahnya, yang dapat menyebabkan

terjadinya jantung koroner (Soeharto, 2004).

Salah satu faktor resiko terjadinya hiperkolesterolemia adalah pola

konsumsi makanan yang mengandung lemak. Dalam Pedoman Umum Gizi

Seimbang (Depkes, 2000) disebutkan bahwa asupan lemak adalah 25% total

energi. Penelitian yang dilakukan diantaranya untuk melihat tingkat konsumsi

bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk mendapatkan data tersebut

dilakukan wawancara mengenai kebiasaan makan sampel dengan

menggunakan Food Frequency Semi Quqntitative.

Selanjutnya tingkat konsumsi lemak tersebut dikategorikan menjadi

kategori baik dan kategori kurang. Menurut hasil penelitian diperoleh bahwa

sebagian besar (76,5 %) sampel mempunyai asupan lemak tinggi (lebih besar

dari anjuran), sedang pada sampel kontrol hanya terdapat 6 orang (35,3%),

yang sebagian besar berasal dari lemak jenuh yang dikonsumsi oleh sampel.

Jenis lemak jenuh yang dikonsumsi antara lain : minyak kelapa, kelapa,

santan kental, daging berlemak dan jeroan. Hal tersebut diduga disebabkan

ada hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian hiperkolesterolemia.

Hasil penelitian Bintanah (2010)  peroleh p-valui <  ( 0,016 <0,05 ) sehingga

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi lemak dengan

kejadian hiperkolesterolemia. Odd Ratio sebesar 5,95 ini berarti konsumsi
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lemak yang tinggi (25 % energi total) mempunyai kecenderungan akan

terkena hiperkolesterolemia sebesar 5,95 kali dibandingkan dengan konsumsi

lemak yang rendah ( < 25 % energi total ).

II.2.5 Obesitas

Obesitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi kronis yang ditandai oleh

kelebihan lemak tubuh disertai penumpukan lemak visceral diperut (Jeffrey,

2009).  Obesitas sentral juga dapat diartikan sebagai kelebihan lemak dalam

tubuh disertai dengan penumpukan lemak disejumlah bagian tubuh terutama

pada bagian visceral perut. Oleh karena itu, seseorang dapat dikatakan

obesitas sentral apabila memiliki lingkar perut> 90 cm pada laki-laki dan

>80cm pada wanita (Wilman, 2004). Obesitas sentral adalah kondisi dimana

seseorang mengalami kelebihan lemak yang terpusat pada daerah perut

(intra-abdominal fat). Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa

peningkatan risiko kesehatan seperti penyakit degeneratif lebih berhubungan

dengan obesitas sentral dibandingkan dengan obesitas umum (Wilman, 2005).

Pengukuran lingkar perut paling tepat untuk menentukan obesitas

sentral. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pita ukur (waist ruler),

didaerah setinggi umbilicus atau pada titik tengah antara tulang iga paling

bawah dengan puncak tulang ilaika (Soegih dkk, 2009). Wang, (2005)

menemukan bahwa lingkar perut lebih baik dalam mengukur obesitas sentral.

Pengukuran menggunakan lingkar perut lebih cocok sebagai prediktor

kematian pada usia lebih dari 65 tahun dibandingkan dengan IMT. Untuk

penduduk Indonesia, obesitas sentral ditentukan berdasarkan batas lingkar

perut yang lebih besar dari 90 cm untuk laki-laki (Riskesdas 2007).
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Pengukuran  antropometri lingkar perut dilakukan dengan mengukur keliling

perut melalui pertengahan krista iliaka dengan tulang iga terbawah secara

horizontal (Gotera dkk, 2006).

Obesitas memiliki dampak yang lebih tinggi risikonya terhadap

kesehatan dibandingkan dengan obesitas umum. Beberapa penelitian

sebelumnya menemukan tingginya dampak obesitas sentral terhadap risiko

kesehatan. Obesitas sentral berdampak terhadap peningkatan risiko kematian.

Selain menyebabkan kematian obesitas sentral juga meningkatkan risiko

hipertensi, dyslipidemia, diabetes, dan sindrom metabolik pada laki-laki

maupun perempuan (Wildman, 2005).

Obesitas juga erat kaitannya dengan kegemaran mengkonsumsi

makanan yang mengandung tinggi lemak. Obesitas meningkatkan risiko

terjadinya hipertensi karena beberapa sebab. Makin besar massa tubuh, makin

banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke

jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh

darah menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding

arteri, yang akan meimbulkan terjadinya kenaikan tekanan darah Selain itu,

kelebihan berat badan juga meningkatkan frekuensi denyut jantung (Sheps,

2005).

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) merupakan

alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa,

khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan

(WHO, 2011). Berat badan kurang dapat meningkatkan resiko terhadap

penyakit infeksi, sedangkan berat badan lebih akan meningkatkan resiko



24

terhadap penyakit degeneratif. Oleh karena itu, mempertahankan berat badan

normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup yang

lebih panjang. Untuk mengetahui nilai IMT, dapat dihitung dengan rumus

berikut:

IMT=
(m)BadanTinggi x(m)BadanTinggi

(Kg)BadanBerat

Menurut CDC (2011) dan WHO (2011) batas ambang untuk orang

dewasa yang dikatakan overweight, apabila memiliki IMT 25-29,9.

Sedangkan orang dewasa yang dikatakan obesitas apabila ia memiliki IMT

lebih dari atau sama dengan 30. Untuk menentukan berat badan normal,

WHO membagi batas ambang laki-laki berbeda dengan perempuan. IMT

bernilai 20,1–25,0 adalah ambang batas berat badan normal untuk laki-laki

dan 18,7-23,8 untuk berat badan normal perempuan.

II.2.6 Olah raga

Menurut Gale Encyclopedia of Medicine (2008) , olahraga adalah

aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan dikerjakan secara berulang

dan bertujuan memperbaiki atau menjaga kesegaran jasmani. Sedangkan

menurut Mosby’s Medical Dictionary (2009), olahraga adalah aktivitas fisik

yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, atau memelihara kesegaran

jasmani (fitness) atau sebagai terapi untuk memperbaiki kelainan atau

mengembalikan fungsi organ dan fungsi fisiologis tubuh.

Kita cukup melakukan aktivitas fisik yang rutin, aktivitas fisik secara

teratur minimal 30 menit aktivitas sedang pada setidaknya 5 hari perminggu

atau 20 menit, aktivitas fisik berat setidaknya 3 hari perminggu. (WHO, 2009).

Ini bisa mengurangi resiko tersebut dikarenakan aktivitas akan melebarkan
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diameter pembuluh darah (vasodilatasi) dan membakar lemak dalam

pembuluh darah jantung, sehingga aliran darah lancar.

Aktifitas fisik secara teratur bermanfaat untuk mengatur berat badan dan

menguatkan sistem jantung dan pembuluh darah (Riskesdas, 2007). Kegiatan

latihan fisik sehari-hari yang dilakukan seseorang secara teratur agar dapat

memberikan kebugaran jasmani dalam seminggu minimal 30- 45  menit

menit/3-4 kali seminggu (Depkes RI, 2006)
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II.8 Kerangka teori:

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka maka dapat disusun kerangka teori sebagai berikut:

Gambar  II.1 Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi tinjauan pustaka Bustan (2007)., Manurung (2003)

RokokPeyempitan
saluran paru

Kerja ginjal
dan  jantung

Hiperkolesterolemia
Genetik

Umur

Berolahraga

Jenis kelamin

Obesitas

Konsumsi makanan
siap saji

, Konsumsi makanan
gorengan

Konsumsi makanan
berlemak

Ganguan Fungsi hati

Obat-obatan
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BAB III

KERANGKA KONSEP

III.1  Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel bebas Variabel Terikat

Gambar III. 1
Kerangka Konsep Penelitian

III.2 Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :  konsumsi makanan

siap saji, konsumsi gorengan dan konsumsi makanan berlemak obesitas

sentral dan berolahraga

b. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian

hiperkolesterolemia

Konsumsi makanan siap saji,

Obesitas sentral

Berolahraga

Kejadian
hiperkolesterolemia

Konsumsi makanan berlemak

Konsumsi gorengan
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III.3  Definisi Oprasional

Definisi operasional variabel dalam penelItian ini dapat dijelaskan

sebagai berikut:

No Variabel
Bebas

Definisi
Oprasional

Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala
Ukur

1 Frekuensi
makanan siap
saji

Perilaku responden
dalam makan-
makanan siap saji
seperti makanan
kalengan, keripik,
mis instan, burger,
kerupuk sosis,
nugget dan KFC
.

Wawancara Kuesioner 1. Sering jika skor
≥16,8

2. Kadang –
kadang jika skor
< 16,8

Ordinal

Frekuensi
Konsumsi
gorengan

Perilaku responden
sehari-hari dalam
makan,  makanan
goreng-gorengan
seperti
Pisang goreng, ubi
gereng, talas
goreng, bakwan,
tahu goreng,
molen

Wawancara Kuesioner 1. Sering jika skor
≥13,4

2. Kadang-kadang
jika skor < 13,4

Ordinal

Frekuensi
Konsumsi
makanan
berlemak

Kebiasaan
responden dalam
memenuhi
kebutuhan makan
sehari-hari yang
banyak
mengandung
lemak seperti nasi
goreng, nasi
padang, sop
tulang, sop buntut,
sop kikil, seafod,
jeroan, kuning
telur, gajih, olahan
dafing sapi dan
kambing (bakso,
sate, rendang)
daging bebek,
produk susu full
krim, mentega,
coklat dan keju
.

Wawancara Kuesioner 1. Sering jika skor
≥19,5

2. Kadang-kadang
jika skor < 19,5

Ordinal



29

3 Obesitas
sentral

Suatu  kondisi
kronis yang
ditandai oleh
kelebihan lemak
tubuh disertai
penumpukan
lemak visceral
diperut

Pengukuran
lingkar perut

Pita ukur
(waist ruler)

0=Tidak normal
jika > 80
1= Normal jika

≤ 80

Ordinal

4 Berolah raga Aktivitas   fisik
yang
direncanakan,
terstruktur, dan
dikerjakan secara
berulang dan
bertujuan
memperbaiki atau
menjaga kesegaran
jasmani seperti
joging, bersepeda,
jalan kaki, senam
aerobilk  fitnes,
main voli, bulu
tangkis

Wawancara Kuesioner 0= tidak memenuhi
syarat jika < 30
menit per hari
minimal 3 kali
dalam seminggu
1 = Memenuhi
syarat jika ≥30
menit per hari dan
≥ 3 kali dalam
seminggu
Sumber : Depkes

RI, 2008

Ordinal

6

Variabel
Terikat
Kejadian
hiperkolesterol
emia

Kondisi seseorang
yang memiliki
kolesterol

Pemeriksaan Informasi
data dari
Pemeriksaan
darah kering
yang
diambil dari
jari
kelingking,
sebagaimana
tercantum
formulir
pengukuran
kesehatan

0 =
hiperkolesterolemi
a

Jika kadar HDL
<240 mg/dl
1 = Tidak
hiperkolesterolemi
a
Jika kadar HDL
≥240 mg/dl
(Arief, 2008)

Ordinal

III.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesi (Ha) yaitu :

1. Ada hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak
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2. Ada hubungan antara konsumsi gorengan dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

3. Ada hubungan antara dan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

4. Ada hubungan antara berolahraga dengan kejadian hiperkolesterolemia

pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

5. Ada hubungan antara obesitas sentral dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak



31

BAB IV

METODE PENELITIAN

IV.1. Desain Penelitan

Jenis penelitian adalah observasional dengan pendekatan Cross

Sectional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan

hiperkolesterolemia (Studi Kasus  pada Pegawai Wanita  di Dinas

Kesehatan Kota Pontianak) (Notoatmodjo, 2010)

IV.2. Waktu dan Tempat Penelitian

IV.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2017

IV.2.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pegawai di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

IV.3. Populasi dan Sampel

IV.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang

diteliti (Notoadmojo, 2005). Populasi dalam penelitian adalah semua pada

Pegawai berjenis kelamin wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak,

berjumlah 65 orang

IV.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi (Sugiyono, 2008). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian
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ini  menggunakan teknik total sampel dimana semua populasi berhak

menjadi sampel.

IV.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

IV.4.1 Data primer

Adapun jenis data primer adalah data yang langsung diambil dari

responden melalui wawancara langsung mengunakan kuesioner,

pemeriksaan tenaga kesehatan yang meliputi kadar kolesterol Informasi

data dari Pemeriksaan darah kering yang diambil dari jari kelingking,

sebagaimana tercantum formulir pengukuran kesehatan

IV.4.2 Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil atau

didapat dari sumber lain di luar responden seperti jumlah pegawai,

demografi dan geografi.

IV.5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

IV.5.1 Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses

pengolahan data yang terdiri dari :

a. Editing

Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan proses editing

untuk memeriksa kelengkapan data, memeriksa jawaban dari

responden, apakah sudah sesuai dengan maksud yang diajukan.
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b. Coding

Setelah semua data selesai diedit, makaselanjutnya dilakukan

proses coding dengan memberikan kode.

c. Entry

Entry adalah memasukan data yang telah dilakukan coding ke

dalam program komputer.

d. Tabulating

Tabulating  yaitu pengelompokan data kedalam table yang dibuat

sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

e. Analiting

Analiting yaitu suatu proses analisa data yang telah dimasukkan

dalam tabel dengan perhitungan persentase dan dibandingkan

dengan teori-teori yang ada dalam penulisan ini.

4.5.2. Penyajian Data

Untuk mempermudah membaca data peneliti menyajikan data dalam

bentuk tekstular dan tabular (tabel distribusi frekuensi dan tabel silang) yaitu

mendeskripsikan hasil analisa data berdasarkan hasil uji statistik dan tabel.

IV.6. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitik dengan

menggunakan:

1. Analisi univariat

Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan

persentase dari tiap variabel yang diteliti.

2. Analisis bivariat
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Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji statistik yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan uji Chi Square.

Adapun rumus Chi Square :

X2 =


E
E-O 2

Keterangan :

X2 = Chi Square

0 = Nilai pengamatan.

e = Nilai expected/yang diharapkan.

Uji Chi-Square dilakukan dalam penelitian yang variabelnya

berbentuk katagorik dan  memenuhi syarat Uji Square bila tabelnya 2x2,

dan tidak ada nilai Expected (harapan) / E<5. dalam penelitian ini uji yang

digunakan Fisher’s  Exact Test untuk mengetahui hubungan antara

variabel bebas dan variabel terikat, penarikan kesimpulan dengan melihat

tingkat kemaknaan (p). Jika p value < 0,05 berarti Ha diterima dan Ho

ditolak maka ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat,

sedangkan p value > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima maka tidak

ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Selanjutnya pada uji Chi Square untuk mengetahui besar/ kekuatan

hubungan digunakan nilai PR (Prevalens Rasio).  Dengan rumus PR yaitu

(Riyanto, 2009).

Interpretasi hasil PR:

PR = A/(A+B)
C/(C+D)



35

a. PR = 1  maka variabel yangdiduga menjadi faktor risiko ternyata tidak

ada pengaruhnya terhadap terjadinya efek, dengan kata lain bersifat

netral dan bukan merupakan faktor risiko terjadinya efek.

b. PR > 1 maka variabel yang diduga menjadi faktor risiko ternyata

benar merupakan faktor resiko terjadinya efek.

c. PR < 1 maka variabel yang diteliti merupakan faktor yang dapat

mencegah terjadinya efek.

.
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Penelitian

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat,

dengan luas wilayah 107, 82 km² yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan

29 kelurahan. Kota Pontianak dilintasi Garis Khatulistiwa yaitu pada 0º 02'

24" lintang utara sampai dengan 0º 01' 37" Lintang Selatan dan 109º 16'

25" Bujur Timur sampai dengan 109º 23' 04" Bujur Timur. Ketinggian

Kota Pontianak berkisar antara 0, 10 meter sampai 1, 50 meter diatas

permukaan laut. Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan

dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yaitu:

Wilayah terluas Kota Pontianak adalah Kec.Pontianak Utara yaitu

37, 22 km² (34, 52 %), diikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat 16, 47 km²,

Bagian Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Siantan,

Kabupaten Pontianak

Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sui. Raya dan

Kecamatan Sui. Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Bagian Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sui. Kakap,

Kabupaten Kubu Raya

Bagian Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sui. Raya dan

Sui. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya
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Kecamatan Pontianak Kota 15, 98 km², Kecamatan Pontianak Selatan 15,

14 km², Kecamatan Pontianak Tenggara 14, 22 km² , sedangkan wilayah

terkecil adalah Kec. Pontianak Timur yaitu 8, 78 km² (8, 14 %).

Adapun visi Dinas Kesehatan Kota Pontianak adalah : “Pontianak

Kota Sehat, Prima dalam Pelayanan, Mandiri dan Berkeadilan Tahun

2019 ” Pontianak Sehat adalah gambaran masyarakat Kota Pontianak yang

memiliki kemandirian yang meliputi kesadaran, kemampuan, kemapanan

untuk hidup sehat dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang

bermutu, adil dan merata dalam lingkungan yang sehat serta berperan aktif

dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga memiliki derajat kesehatan

yang optimal. Prima dalam Pelayanan, mempunyai pengertian bahwa

pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik yang disediakan oleh

pemerintah didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta

mengedepankan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat. Dalam

pengertian ini pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah penyediaan sarana

dan prasarana dan SDM yang sesuai standar, merata, ramah dan bersahabat.

Mandiri, mempunyai pengertian bahwa masyarakat Kota Pontianak

memiliki kemauan dan kasadaran melaksanakan perilaku hidup bersih dan

sehat di seluruh tatanan secara inisiatif. Masyarakat juga memiliki inisiatif

untuk mengikuti semua program kesehatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah. Berkeadilan, mempunyai pengertian bahwa semua masyarakat

Kota Pontianak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, status

sosial, serta tidak adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit yang diderita

kelompok tertentu.
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Misi adalah suatu tugas dan tanggung jawab yang di emban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai Visi yang ditetapkan. Dengan

pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran

dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Misi Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan Serta Profesionalisme SDM

2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

3. Meningkatkan Lingkungan Sehat

4. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat dalam Hidup Sehat

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan

indikator, antara lain indikator Indonesia Sehat dan Indikator Kinerja dari

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan.Indikator Indonesia

Sehat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Indikator Derajat Kesehatan (outcome) sebagai hasil akhir, yang terdiri

dari Mortalitas (misal: Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan

Angka Harapan Hidup), Morbiditas, dan Status Gizi.

2. Indikator Hasil Antara (output), yang terdiri atas indikator-indikator

untuk Keadaan Lingkungan, Perilaku Hidup, Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan.

3. Indikator Proses (process) dan Masukan (input), yang terdiri atas

indikator-indikator untuk Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya

Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Kontribusi Sektor terkait
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Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya

Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya

masalah kesehatan di masyarakat.

Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit

serta memulihkan kesehatan perorangan.
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V.1.2 Jalannya Penelitian

Gambar V.1
Diagaram alur Penelitian

1. Tahap Pelaksanaan

Pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara komunikasi

langsung dengan alat ukur kuesioner dan pengukuran lingkar perut

Memenuhi syarat menjadi
sampel 65  sampel

Data Primer

Kuesioner

Selanjut pengambilan sampel
menggunakan sistem total sampling
(semua populasi dijadikan sampel)

Pengolahan data

Analisis Data

Hasil
Penelitian

 Konsumsi makanan siap saji
 Konsumsi  gorengan
 Konsumsi  makanan berlemak
 Obesitas
 Berolahraga

Populasi dalam penelitian ini adalah
Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan
Kota Pontianak berjumlah 65 orang
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menggunakan pita ukur. Pengambilan data primer dilakukan pada bulan

Juni 2017.

2. Cara pengambilan data

Dalam menentukan sampel digunakan dengan cara total sampling

yaitu semua populasi berhak menjadi sampel. Selanjutnya sampel

diambil  ditemui saat ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak, memenuhi

syarat menjadi sampel dan bersedia menjadi responden sampai proporsi

sampel terpenuhi.

3. Gambaran Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 5 sampai dengan 23

Juni 2017 dengan lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Penelitian dimulai dengan mendata responden yang bekerja di Dinas

Kesehatan Kota Pontianak pada bulan Mei 2017. Setelah peneliti

mendapatkan data responden, selanjutnya peneliti melakukan

wawancara dengan responden ditempat kerja. Proses pengumpulan data

dari responden dimulai dengan memberikan penjelasan kepada calon

responden tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Setelah calon responden menyetujui untuk menjadi responden,

selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada responden untuk

mendapatkan informasi tentang nama lengkap, umur, alamat, tinggi

badan, berat badan, riwayat penyakit, dan jenjang pendidikan terakhir

yang ditamatkan responden.

Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan kadar kolesterol

responden menggunakan alat yang telah disediakan oleh peneliti dengan
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dibantu oleh seorang petugas analis. Kemudian dilanjutkan dengan

pengukuran lingkar perut responden yang dilakukan oleh petugas analis

tersebut.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan wawancara barkaitan

dengan kebiasaan responden mengkonsumsi makanan siap saji,

makanan gorengan, makanan berlemak, dan perilaku berolahraga

responden.

V.1.3 Karakteristik Ibu Responden

1. Umur

Tabel V.1
Distribusi Frekuensi Umur Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak
Variabel Mean Minimum Maksimum

Umur 40,3 tahun 29 57
Sumber : Data Primer, 2017

Pada tabel V.1 diketahui distribusi frekuensi umur responden rata-

rata berumur 40,3 tahun, dengan umur termuda 29 tahun dan umur

tertua 57 tahun. Pembagian kelompok umur berdasarkan rentang dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2
Distribusi Frekuensi Umur Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Umur n %
1. 28-38 tahun 27 41,5
2. 39-48 tahun 31 47,7
3. 49-59 tahun 7 10,8

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.2 diketahui bahwa dari 65 responden, umur

responden terbanyak adalah pada rentang 39-48 tahun sebanyak 31

responden (47,7%).
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2. Pendidikan

Pendidikan responden dalam penelitian ini dikategorikan menjadi

6 kelompok berdasarkan jawaban responden, yaitu sekolah menengah

atas (SMA), diploma 1 (D1), diploma 3 (D3), diploma 4 (D4), strata 1

(S1), dan strata 2 (S2). Distribusi frekuensi pendidikan responden di

Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3
Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Pendidikan n %
1. SMA 18 27,7
2. D1 1 1,5
3. D3 14 21,5
4. D4 1 1,5
5. S1 29 44,6
6. S2 2 3,1

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer, 2017

Pada tabel V.3 diketahui bahwa dari 65 responden, tingkat

pendidikan responden terbanyak adalah strata 1 (S1) sebanyak 29

responden (44,6%).

3. Riwayat penyakit responden

Riwayat penyakit degeneratif pada responden dalam penelitian ini

terbagi menjadi DM, jantung, stroke, dan tidak ada riwayat penyakit

degeneratif. Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat penyakit

responden dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel V.4
Distribusi Frekuensi berdasarkan riwayat penyakit Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Riwayat  penyakit N %
1. Diabetes melitus 8 12,3
2. Jantung 4 6,2
3. Stroke 2 3,1
4. Tidak ada 51 78,5
5 Total 65 100,0

Sumber : Data Primer, 2017

Pada tabel V.4 diketahui bahwa riwayat penyakit degeneratif

responden terbanyak adalah tidak ada riwayat penyakit (78,5%).

V.1.4 Analisa Univariat

1. Frekuensi Konsumsi Makanan Siap saji

Variabel frekuensi konsumsi makanan siap saji berdistribusikan

normal sehingga pengaktagorian menggunakan nilai mean (16,58),

dikatagorikan sering jika skor ≥16,8 dan kadang–kadang jika skor <

16,8.

Tabel V.5
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Makanan Siap Saji di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Makanan Siap Saji n %

1. Sering 33 50,8
2. Kadang-kadang 32 49,2

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.5 diketahui bahwa makanan siap saji responden

terbanyak dikatagorikan sering sebanyak 33 orang (50,8%)
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Tabel V.6
Distribusi Makanan Siap Saji Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak
Variabel Mean Minimum Maksimum
Makanan
Siap Saji 16,58 8 24

Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.6 diketahui distribusi frekuensi Makanan Siap

Saji  responden rata-rata 16,58, dengan skor terendah 8  dan skor

tertinggi 24. Berdasarkan hasil analisis diperoleh frekuensi makanan

kalengan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 7
Tabel Makanan Siap saji

Makanan
siap saji

>1 x
/hari

1 x/ hari 3-6 x/
minggu

1-2 x/
minggu

1 x/
bulan

1 x/
tahun

Tidak
pernah

f % f % f % f % f % f % f %
Makanan
kalengan

1 1,5 8 12,5 6 9,2 9 13,8 15 23,1 26 40 0 0

Keripik 0 0 7 10,8 3 4,6 16 24,6 20 30,8 16 24,6 3 4,6
Mie
instan,

0 0 9 13,8 17 26,2 22 33,8 11 16,9 6 9,2 0 0

Burger 0 0 0 0 3 4,6 9 13,8 19 29,2 30 46,2 4 6,2
Kerupuk 0 0 5 7,7 18 27,7 11 16,9 18 27,7 13 20 0 0
Sosis 0 0 0 0 0 0 5 7,7 21 32,3 38 58,5 1 1,5
Nugget 0 0 0 0 0 0 7 10,8 17 26,2 41 63,1 0 0
KFC 0 0 0 0 1 1,5 2 3,1 19 29,2 40 61,5 3 4,6

Berdasarkan tabel V.7 menunjukkan bahwa frekuensi

makanan siap saji yang dimakan oleh responden terbanyak  dalam >1

x /hari adalah makanan kalengan (1,5%),  1 x/ hari mie instan

(10,8%), 3-6 x/minggu kerupuk (27,7%), 1-2 x/ minggu adalah mie

instan (33,8%),  1 x/ bulan sosis (32,3%),  1 x/ tahun nugget (63,1%)

dan tidak pernah KFC (4,6%). Sedangkan berdasarkan analisis

peritem diperoleh bahwa sebagian responden sering makan makanan
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siap saji 3-6 kali dalam seminggu adalah mie instan sebesar 20%,

kerupuk sebesar 27,69% dan keripik sebesar  9,23%.

2. Konsumsi Makanan Gorengan

Variabel frekuensi konsumsi makanan gorengan

berdistribusikan  normal sehingga pengaktagorian menggunakan nilai

mean (13,4), Sering jika skor ≥13,4 dan Kadang-kadang jika skor <

13,4

Tabel V.8
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Makanan Gorengan di

Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

No. Makanan Gorengan n %

1. Sering 28 43,1
2. Kadang-kadang 37 56,9

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.8 diketahui bahwa makanan gorengan  responden

terbanyak dikatagorikan kadang-kadang  sebanyak  37  orang

(56,9%).

Tabel V.9
Distribusi Frekuensi Makanan Gorengan Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak
Variabel Mean Minimum Maksimum
Makanan
Gorengan 13,4 10 18

Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.9 diketahui distribusi frekuensi Makanan

gorengan responden rata-rata 13,4, dengan skor terendah 10 dan skor

tertinggi 18.
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Tabel V. 10
Tabel Makanan Gorengan

Makanan
gorengan

>1 x
/hari

1 x/ hari 3-6 x/
minggu

1-2 x/
minggu

1 x/
bulan

1 x/
tahun

Tidak
pernah

f % f % f % f % f % f % f %
Pisang
goreng,

1 1,5 5 7,7 3 4,6 14 21,5 24 36,9 18 27,7 0 0

Ubi
goreng,

0 0 5 7,7 14 21,5 26 40 15 23,1 5 7,7 0 0

Talas
goreng,

0 0 4 6,2 14 21,5 15 21,5 23 35,4 9 13,8 0 0

Bakwan 0 0 0 0 3 4,6 10 15,4 27 41,5 25 38,6 0 0
Tahu
goreng,

0 0 1 1,5 3 4,6 9 13,8 25 38,5 26 40 1 1,5

Molen 0 0 0 0 0 0 3 4,6 20 30,8 42 64,6 0 0

Berdasarkan tabel V.10 menunjukkan bahwa frekuensi

makanan gorengan yang dimakan oleh responden terbanyak  dalam

>1 x /hari adalah pisang goreng (1,5%),  1 x/ hari pisang goreng

(7,7%), 3-6 x/minggu ubi goreng dan talas goreng (21,5%), 1-2 x/

minggu adalah ubi goreng (40%),  1 x/ bulan bakwan (41,5%),  1 x/

tahun tahun goreng (40%) dan tidak pernah tahu goreng (1,5%).

Sedangkan berdasarkan analisis per item diperoleh bahwa sebagain

responden sering makan makanan gorengan 3-6 kali dalam seminggu

seperti bakwan sebesar 24,61%, pisang goreng sebesar 12,30%, dan

tahu goreng sebesar 6,15%.

3. Makanan berlemak

Variabel frekuensi konsumsi makanan berlemak

berdistribusikan  normal sehingga pengaktagorian menggunakan nilai

mean (19,5), dikatagorikan sering jika skor ≥19,5dan kadang-kadang

jika skor < 19,5.
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Tabel V.11
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Makanan Berlemak di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Makanan
Berlemak

n %

1. Sering 27 41,5
2. Kadang-kadang 38 58,5

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.11 diketahui bahwa makanan siap saji  responden

terbanyak dikatagorikan sering sebanyak  33  orang (50,8%)

Tabel V.12
Distribusi Frekuensi Makanan Berlemak Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak
Variabel Mean Minimum Maksimum
Makanan
Gorengan 19,5 15 25

Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.12 diketahui distribusi frekuensi makanan

berlemak  responden rata-rata 19,5 dengan skor terendah 15  dan skor

tertinggi 25.
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Tabel V. 13
Frekuensi  Makanan Berlemak Yang dimakan responden

Makanan
berlemak

>1 x
/hari

1 x/ hari 3-6 x/
minggu

1-2 x/
minggu

1 x/
bulan

1 x/
tahun

Tidak
pernah

f % f % f % f % f % f % f %
Nasi goreng 0 0 1 1,5 1 1,5 12 18,5 24 36,9 27 41,6 0 0
Nasi padang 0 0 0 0 4 6,2 14 21,5 16 24,6 31 47,7 0 0
Sop tulang 0 0 0 0 6 9,2 6 9,2 16 24,6 37 56,9 0 0
Sop buntut, 0 0 0 0 2 3,1 4 6,2 19 29,2 40 61,5 0 0
Sop kikil 0 0 0 0 2 3,1 4 6,2 19 29,2 40 61,5 0 0
Seafod 0 0 0 0 1 1,5 2 3,1 17 26,2 44 67,7 1 1,5
Jeroan 0 0 0 0 2 3,1 6 9,2 12 18,5 44 67,7 1 1,5
Kuning telur 0 0 7 10,8 19 29,2 21 32,2 10 15,4 8 12,3 0 0
Gajih 0 0 0 0 1 1,5 0 0 5 7,7 15 23,1 44 67,7
Olahan
daging sapi
dan kambing
(bakso, sate,
rendang)

0 0 0 0 0 0 5 7,7 11 16,9 47 72,3 2 3,1

Daging
bebek,

0 0 0 0 1 1,5 2 3,1 17 26,2 44 67,7 1 1,5

Produk susu
full krim

0 0 3 4,6 0 0 7 10,8 12 18,5 38 58,5 5 7,7

Mentega 0 0 0 0 0 0 1 1,5 11 16,9 53 81,5 0 0
coklat 0 0 0 0 0 0 4 6,2 11 16,9 47 72,3 3 4,6
Keju 0 0 0 0 0 0 4 6,2 10 15,4 45 69,2 6 9,2

Berdasarkan tabel V.13 menunjukkan bahwa frekuensi

makanan berlemak yang sering dimakan responden terbanyak  dalam

1 x/ hari kuning telur (10,8%), 3-6 x/minggu kuning telur (29,2%),

1-2 x/ minggu adalah kuning telur (32,2%),  1 x/ bulan nasi goreng

(36,9%), 1 x/ tahun tahun coklat (72,3%) dan tidak pernah gajih

(67,7%)

4. Obesitas Sentral

Variabel obesitas sentral diukur berdasarkan pengukuran

lingkar perut menggunakan pita ukur dikatagorikan 0=Tidak normal

jika > 80 cm dan 1= Normal jika ≤ 80 cm, selanjutnya distribusi

obesitas sentral berdasarkan tabel di bawah ini:
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Tabel V.14
Distribusi Frekuensi Obesitas Sentral Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak
Variabel Mean Minimum Maksimum
Obesitas
Sentral 83,47 63 105

Sumber : Data Primer, 2017

Pada tabel V.14 diketahui distribusi frekuensi obesitas sentral

pada responden rata-rata 83,47 dengan skor terendah 63 cm dan skor

tertinggi 105 cm.

Tabel V.15
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Obesitas Sentral di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Obesitas sentral n %

1. Tidak normal 38 58,5
2. Normal 27 41,5

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.15 diketahui bahwa obesitas  responden

terbanyak dikatagorikan tidak normal sebanyak  38  orang (58,5%).

5. Berolahraga

Varaiabel olah raga berdasarkan kegiatan yang dilakukan

responden dalam  satu minggu minimal kali dengan durasi setiap olah

raga 30 menit sehari, selanjutnya dikatagorikan menurut Depkes RI,

(2008)  dikatagorikan tidak memenuhi syarat jika < 30  menit per hari

minimal 3 kali dalam seminggu dan memenuhi syarat jika ≥30  menit

per hari dan ≥ 3 kali dalam seminggu.
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Tabel V.16
Distribusi Frekuensi Responden Menurut berolah raga di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

No. Berolahraga n %

1. Tidak memenuhi syarat 32 49,2
2. Memenuhi syarat 33 50,8

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.16 diketahui bahwa berolahraga  responden

terbanyak dikatagorikan memenuhi syarat  sebanyak  33  orang

(50,8%)

6. Kejadian hiperkolesterolemia

Tabel V.17
Distribusi Frekuensi hiperkolesterolemia Responden di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak
Variabel Mean Minimum Maksimum
Kadar

kolesterol 204 133 314
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.17 diketahui distribusi frekuensi

Hiperkolesterolemia pada  responden rata-rata 204 mg/dl dengan

kolesterol terendah 133 mg/dl dan skor tertinggi 314 mg/dl.

Tabel V.18
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Kejadian

hiperkolesterolemia di Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

No. Kejadian
hiperkolesterolemia

n %

1. Tidak normal 17 26,2
2. Normal 48 73,8

Total 65 100,0
Sumber : Data Primer,  2017

Pada tabel V.18 diketahui bahwa Kejadian  hiperkolesterolemia

responden terbanyak dikatagorikan normal sebanyak 48 orang

(73,8%).
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V.1.5 Analisa Bivariat

1. Hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

Tabel V.19
Hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas
Kesehatan   Kota Pontianak

Konsumsi
makanan
siap saji

Kadar kolesterol Total PR
95% CI

p
Tidak

normal
Normal

N %
f % f %

Sering 9 27,3 24 72,7 33 100 1,091
(0,481-
2,474)

1,000Kadang-
kadang

8 25 24 75 32 100

Total 17 26,2 48 73,8 65 100

Pada tabel V.19 responden  yang sering mengkonsumsi

makanan siap saji mengalami kejadian hiperkolesterolemia tidak

normal 27,3% lebih besar dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsumsi  makanan siap saji sebesar 25%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai

Continuty Correction (CC) dengan p value = 1,000 > 0,05, sehingga Ha

ditolak (Ho diterima). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada

Hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak.
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2. Hubungan antara konsumsi gorengan dengan kejadian hiperkolesterolemia

pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

Tabel V.20
Hubungan antara konsumsi makanan gorengan dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas
Kesehatan   Kota Pontianak

Konsumsi
makanan
gorengan

Kadar kolesterol Total PR
95% CI

p
Tidak

normal
Normal

N %
f % f %

Sering 14 50 14 50 28 100 6,167
(1,960-
19,402)

0,000Kadang-
kadang

3 8,1 34 91,9 37 100

Total 17 26,2 48 73,8 65 100

Pada tabel V.20 responden  yang sering mengkonsumsi

makanan gorengan-gorengan mengalami kejadian hiperkolesterolemia

tidak normal 50% lebih besar dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsumsi  makanan gorengan sebesar 8,1%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai

Continuty Correction (CC) dengan p value = 0,000 < 0,05, sehingga Ha

diterima (Ho ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan ada

Hubungan antara konsumsi makanan gorengan dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak, dengan nilai PR= 6,167 95% CI (1,960-19,402)

menunjukkan bahwa responden yang sering mengkonsumsi makanan

gorengan berpeluan 6,167 kali dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsusmi gorengan.
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3. Hubungan antara dan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

Tabel V.21
Hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas
Kesehatan   Kota Pontianak

Konsumsi
makanan
berlemak

Kadar kolesterol Total PR
95% CI

p
Tidak

normal
Normal

N %
f % f %

Sering 13 48,1 14 51,9 27 100 4,574
(1,672-
12,511)

0,002Kadang-
kadang

4 10,5 34 89,5 38 100

Total 17 26,2 48 73,8 65 100

Pada tabel V.21 responden  yang sering mengkonsumsi

makanan berlemak mengalami kejadian hiperkolesterolemia tidak

normal 48,1% lebih besar dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsumsi  makanan berlemak sebesar 10,5%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai

Continuty Correction (CC) dengan p value = 0,002 < 0,05, sehingga Ha

diterima (Ho ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan ada

Hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak, dengan nilai PR= 4,574 95% CI (1,672-12,511)

menunjukkan bahwa responden yang sering mengkonsumsi makanan

berlemak berpeluang 4,574 kali dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsusmi berlemak.
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4. Hubungan antara obesitas dengan kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai

Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

Tabel V.22
Hubungan antara obesitas dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

Obesitas

Kadar kolesterol Total PR
95% CI

p
Tidak

normal
Normal

N %
f % F %

Tidak
normal

12 31,6 26 68,4 28 100 1,705
(0,680-
4,276)

0,371Normal 5 18,5 22 81,5 37 100
Total 17 26,2 48 73,8 65 100

Pada tabel V.22 responden  yang obesitas tidak normal

mengalami kejadian hiperkolesterolemia tidak normal 31,6% lebih

besar dibandingkan dengan responden yang obesitas normal sebesar

18,5%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai

Continuty Correction (CC) dengan p value = 0,371 > 0,05, sehingga Ha

ditolak (Ho diterima). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada

hubungan antara obesitas dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak.
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5. Hubungan antara berolah raga dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

Tabel V.23
Hubungan antara berolah raga dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

Berolah
raga

Kadar kolesterol Total POR
95% CI

p
Tidak

normal
Normal

N %
f % f %

Tidak
memenuhi
syarat

15 46,9 17 53,1 32 100

7,734
(1,921-
31,145)

0,001Memenuhi
syarat

2 6,1 31 93,9 33 100

Total 17 26,2 48 73,8 65 100

Pada tabel V.23 responden  yang berolahraga tidak memenuhi

syarat mengalami kejadian hiperkolesterolemia tidak normal 46,9%

lebih besar dibandingkan dengan responden yang berolahraga

memenuhi syarat sebesar 6,1%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai

Continuty Correction (CC) dengan p value = 0,001 < 0,05, sehingga Ha

diterima (Ho ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan ada

hubungan antara berolahraga dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak, dengan nilai

PR= 7,734 95% CI (1,921-31,145) menunjukkan bahwa responden yang

berolahraga tidak memenuhi syarat berpeluang 7,734 kali dibandingkan

dengan responden yang berolahraga memenuhi syarat.
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V.2 Pembahasan

V.2.1 Kejadian hiperkolesterolemia

Hasil analisis menunjukkan bahwa kejadian  hiperkolesterolemia

responden terbanyak dikatagorikan normal  sebanyak  48 orang (73,8%).

Berdasarkan WHO (2011), pada tahun 2008 di Indonesia prevalensi

hiperkolesterolemia pada wanita sebesar 37,2% lebih tinggi daripada laki-

laki sebesar 32,8%. Menurut Riskesdas (2013) prevalensi

hiperkolesterolemia berdasarkan jenis kelamin dan tempat tinggal

didapatkan pada laki-laki 30,0% dan pada perempuan lebih tinggi sebesar

39,6%.

Hiperkolesterolemia adalah keadaan peningkatan kadar kolesterol

total (>240mg/dL) dan kadar kol-LDL saat puasa.5,6 Hiperkolesterolemia

dibagi menjadi 3 derajat yaitu hiperkolesterolemia ringan ( kadar kol-LDL

130-159 mg/dL), sedang (160-219 mg/dL) dan berat (>220 mg/dL) (Grundy,

2006). Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi di mana kadar kolesterol

darah melebihi 250 mg/dl (Mahan, 2008). Prevalensi hiperkolesterolemia di

Indonesia rentang umur 25-65 tahun menurut Survei Konsumsi Rumah

Tangga (SKRT) 2004 adalah sebesar 1.5% dan prevalensi batas tinggi (kadar

kolesterol darah 200-249 mg/dl) adalah sebesar 11.2%. Kelompok batas

tinggi dapat menjadi hiperkolesterolemia apabila tidak menjaga pola hidup

sehat dan seimbang.

Hiperkolesterolemia yang ditandai dengan peningkatan kadar

kolesterol low-density lipoprotein (LDL) dan kadar kolesterol total 5,6 Data

survai kesehatan rumah tangga (SKRT) penduduk Indonesia tahun 2004
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menunjukkan prevalensi hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25-34

tahun sebesar 9,3% dan pada kelompok usia 55-64 tahun sebesar 15,5%.

Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya

adalah konsumsi pangan dan aktivitas fisik. Davison (2012) mengungkapkan

bahwa kadar kolesterol dipengaruhi oleh asupan lemak, karbohidrat, dan

protein. Asupan serat, asupan kolesterol dari pangan dan aktivitas fisik juga

dapat memengaruhi kadar kolesterol darah

V.2.2 Hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden  yang sering

mengkonsumsi makanan siap saji mengalami kejadian hiperkolesterolemia

tidak normal 27,3% lebih besar dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsumsi  makanan siap saji sebesar 25%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai Continuty

Correction (CC) dengan p value = 1,000 > 0,05, sehingga Ha ditolak (Ho

diterima). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara

konsumsi makanan siap saji dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak.

Tidak ada hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak, hal ini disebabkan karena bahwa frekuensi  makanan siap

saji yang dimakan oleh responden kandungan kolesterol yang ada pada

makanan cepat saji memiliki tingkat yang tidak terlalu tinggi (belum
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melampaui batas/tidak berlebihan), karena berdasarkan analisis peritem

terbanyak  dalam >1 x /hari adalah makanan kalengan (1,5%),  1 x/ hari mie

instan (10,8%), 3-6 x/minggu kerupuk (27,7%), 1-2 x/ minggu adalah mie

instan (33,8%),  1 x/ bulan sosis (32,3%),  1 x/ tahun nugget (63,1%) dan

tidak pernah KFC (4,6%).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Khomsan (2003),

mengkonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dan berprinsip tiada

hari tanpa mengkonsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan terjadinya

penyakit degeneratif karena terjadi kelebihan kalori. Hal ini sejalan dengan

penelitian Stender, Dyerberg dan Astrup (2007), menyatakan bahwa

konsumsi makanan cepat saji merupakan makanan yang tidak sehat

Makanan cepat saji merupakan makanan yang dalam proses

pemasakan tidak membutuhkan waktu yang lama. Makanan cepat saji ini

tergolong dalam kategori fried chicken, gorengan, mie instan, humberger,

pizza, dan lain-lain (Suswanti, 2013).

Kandungan kolesterol yang ada pada makanan cepat saji memiliki

tingkat yang cukup tinggi. Misalnya biskuit, keripik dan juga telur

setidaknya memiliki kandungan kolesterol sebanyak 172mg dari setiap

100mg nya. Selain itu dalam satu biskuit terdapat kandungan kolesterol

sekitar 246 mg. Didalam makanan cepat saji umumnya terdapat kandungan

minyak jenuh yang menjadikan makanan cepat saji tersebut tinggi akan

kolesterol. Lemak jenuh ini adalah hasil dari adanya penambahan hidrogen

pada minyak sayur yang pada umumnya dimanfaatkan untuk menggoreng

makanan cepat saji. Makanan cepat saji saat ini tidak hanya didapatkan di
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mall saja, tetapi makanan cepat saji bisa didapatkan di lokasi yang strategis,

dan tempat-tempat makan, hiburan serta pembelanjaan (Arief, 2011).

Berdasarkan analisis peritem diperoleh bahwa sebagian responden

sering makan makanan siap saji 3-6 kali dalam seminggu adalah mie instan

sebesar 20%, kerupuk sebesar 27,69% dan keripik sebesar  9,23%.

Penelitian ini tidak ada hubungan antara konsumsi makanan siap

saji dengan kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak. Tetapi menurut teori pola makan yang tidak

sehat dan lebih bersifat praktis seperti makanan siap saji yang biasanya

banyak mengandung lemak tinggi dan rendah serat, juga berperan dalam

terjadinya hiperkolesterolemia. Hal ini disebabkan karena adanya

peningkatan jumlah Asetil-KoA dalam sel hati untuk menghasilkan koles-

terol. Jika keadaan ini melampaui batas mekanisme kompensasi tubuh dalam

metabolisme lemak, tentunya akan menyebabkan terjadinya

hiperkolesterolemia  (Prawitasari, 2011).

V.2.3 Hubungan antara konsumsi gorengan dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden  yang sering

mengkonsumsi makanan gorengan-gorengan mengalami kejadian

hiperkolesterolemia tidak normal 50% lebih besar dibandingkan dengan

responden yang kadang-kadang mengkonsumsi  makanan gorengan sebesar

8,1%.
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Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai Continuty

Correction (CC) dengan p value = 0,000 < 0,05, sehingga Ha diterima (Ho

ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan antara

konsumsi makanan gorengan dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak, dengan nilai PR=

6,167 95% CI (1,960-19,402) menunjukkan bahwa responden yang sering

mengkonsumsi makanan gorengan berisiko 6,167 kali dibandingkan dengan

responden yang kada-kadang mengkonsusmi gorengan.

Hasil analisis peritem menunjukkan bahwa frekuensi  makanan

gorengan yang dimakan oleh responden terbanyak  dalam >1 x /hari adalah

pisang goreng (1,5%),  1 x/ hari pisang goreng (7,7%), 3-6 x/minggu ubi

goreng dan talas goreng (21,5%), 1-2 x/ minggu adalah ubi goreng (40%),  1

x/ bulan bakwan (41,5%),  1 x/ tahun tahun goreng (40%) dan tidak pernah

tahu goreng (1,5%).

Menurut Riskesdas (2013) masyarakat di Indonesia mempunyai

perilaku konsumsi makanan gorengan sebesar 40,7% dengan mengonsumsi 1

kali dalam sehari. Pola konsumsi makanan yang berlemak, mengandung

kolesterol dan makanan gorengan untuk wilayah Jawa Tengah mempunyai

prevalensi 60,3%, angka ini tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi

yaitu DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) 50,7%, Jawa Barat 50,1%, Jawa

Timur 49,5%, dan Banten 48,8% (Riskesdas, 2013).

Berdasarkan analisis per item diperoleh bahwa sebagain responden

sering makan makanan gorengan 3-6 kali dalam seminggu seperti bakwan

sebesar 24,61%, pisang goreng sebesar 12,30%, dan tahu goreng sebesar
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6,15%. Makanan yang diolah dengan cara digoreng bisa mengandung

kolesterol. Hal ini dapat terjadi apabila dalam proses menggoreng

menggunakan minyak yang telah berkali-kali dipakai atau menggunakan

minyak yang sangat panas. Proses menggoreng dengan minyak tersebut

akan memberikan dampak pada meningkatnya kadar kolesterol pada

seseorang. Apabila minyak goreng semakin sering digunakan maka asam

lemak jenuhnya juga akan semakin banyak

Ada hubungan antara konsumsi makanan gorengan dengan

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak, maka diharapkan responden untuk tidak mengkonsumsi

secara berlebihan makanan gorengan karena dapat meningkatkan kadar

kolesterol.

V.2.4 Hubungan antara dan konsumsi makanan berlemak dengan

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden  yang sering

mengkonsumsi  makanan berlemak mengalami kejadian hiperkolesterolemia

tidak normal 48,1% lebih besar dibandingkan dengan responden yang

kadang-kadang mengkonsumsi  makanan berlemak  sebesar 10,5%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai Continuty

Correction (CC) dengan p value = 0,002 < 0,05, sehingga Ha diterima (Ho

ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan antara

konsumsi makanan berlemak dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak, dengan nilai PR=
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4,574 95% CI (1,672-12,511) menunjukkan bahwa responden yang sering

mengkonsumsi makanan berlemak berisiko 4,574 kali dibandingkan dengan

responden yang kadang-kadang mengkonsusmi berlemak

Analisis peritem menunjukkan bahwa frekuensi  makanan berlemak

yang sering dimakan responden terbanyak  dalam 1 x/ hari kuning telur

(10,8%), 3-6 x/minggu kuning telur (29,2%), 1-2 x/ minggu adalah kuning

telur (32,2%),  1 x/ bulan nasi goreng (36,9%),  1 x/ tahun tahun coklat

(72,3%) dan tidak pernah gajih (67,7%).

Hasil penelitian Bintanah (2010)  peroleh p-valui <  ( 0,016 <0,05)

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi lemak

dengan kejadian hiperkolesterolemia. Odd Ratio sebesar 5,95 ini berarti

konsumsi lemak yang tinggi (25% energi total) mempunyai kecenderungan

akan terkena hiperkolesterolemia sebesar 5,95 kali dibandingkan dengan

konsumsi lemak yang rendah (< 25% energi total). Asupan lemak yang

berlebih akan memicu mengikatkan kadar kolesterol. Berdasarkan penelitian

Yusuf dkk (2013) konsumsi lemak yang berlebih terutama asam lemak jenuh

akan berpengaruh kadar Low Density Lipoprotein (LDL). Studi epidemiologi

yang dilakukan Hardinsyah (2011), membuktikan bahwa terdapat hubungan

positif yang bermakna antara konsumsi lemak, asam lemak jenuh

menyebabkan hiperkolesterol yang merupakan faktor risiko dari penyakit

jantung koroner.

Salah satu faktor resiko terjadinya hiperkolesterolemia adalah pola

konsumsi makanan yang mengandung lemak. Dalam Pedoman Umum Gizi

Seimbang (Depkes, 2000) disebutkan bahwa asupan lemak adalah 25% total
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energi. Penelitian yang dilakukan di antaranya untuk melihat tingkat

konsumsi bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk mendapatkan

data tersebut dilakukan wawancara mengenai kebiasaan makan sampel

dengan menggunakan Food Frequency Semi Quqntitative.

Selanjutnya tingkat konsumsi lemak tersebut dikategorikan menjadi

kategori baik dan kategori kurang. Menurut hasil penelitian diperoleh bahwa

sebagian besar (76,5 %) sampel mempunyai asupan lemak tinggi (lebih besar

dari anjuran), sedang pada sampel kontrol hanya terdapat 6 orang (35,3%),

yang sebagian besar berasal dari lemak jenuh yang dikonsumsi oleh sampel.

Jenis lemak jenuh yang dikonsumsi antara lain : minyak kelapa, kelapa,

santan kental, daging berlemak dan jeroan. Hal tersebut diduga disebabkan

ada hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian hiperkolesterolemia.

Hasil penelitian Bintanah (2010)  peroleh p-valui <  ( 0,016 <0,05 ) sehingga

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara konsumsi lemak dengan

kejadian hiperkolesterolemia. Odd Ratio sebesar 5,95 ini berarti konsumsi

lemak yang tinggi (25 % energi total) mempunyai kecenderungan akan

terkena hiperkolesterolemia sebesar 5,95 kali dibandingkan dengan

konsumsi lemak yang rendah ( < 25 % energi total).

Diet lemak jenuh meningkatkan konsentrasi kolesterol darah 15

sampai 25 persen. Oleh karena itu untuk menurunkan konsentrasi kolesterol

darah, mempertahankan diet rendah lemak jenuh sama pentingnya dengan

memper-tahankan diet rendah kolesterol. Menurut Depkes 2007 kandungan

serat, vitamin dan mineral alami yang diperoleh dapat mencegah penyakit-

penyakit yang banyak diakibatkan oleh gangguan kolesterol. Berdasarkan
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hasil analisis per item diperoleh bahwa sebagian responden sering

mengkonsumsi makanan berlemak 3-6 kali dalam seminggu seperti kuning

telur sebesar 27,69%, produk susu sebesar 21,53%, dan seafood sebesar

3,07%.

Ada hubungan antara konsumsi makanan berlemak dengan

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak, maka diharapkan responden untuk tidak mengkonsumsi

secara berlebihan makanan yang berlemak karena dapat meningkatkan kadar

kolesterol

V.2.5 Hubungan antara obesitas dengan kejadian hiperkolesterolemia

pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden  yang obesitas tidak

normal mengalami kejadian hiperkolesterolemia tidak normal 31,6% lebih

besar dibandingkan dengan responden yang obesitas normal sebesar 18,5%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai Continuty

Correction (CC) dengan p value = 0,371 > 0,05, sehingga Ha ditolak (Ho

diterima). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara

obesitas dengan kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di

Dinas Kesehatan   Kota Pontianak.

Obesitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi kronis yang ditandai

oleh kelebihan lemak tubuh disertai penumpukan lemak visceral diperut

(Jeffrey, 2009).  Obesitas sentral juga dapat diartikan sebagai kelebihan

lemak dalam tubuh disertai dengan penumpukan lemak disejumlah bagian

tubuh terutama pada bagian visceral perut. Oleh karena itu,seseorang dapat
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dikatakan obesitas sentral apabila memiliki lingkar perut> 90 cm pada laki-

laki dan > 80 cm pada wanita (Wilman, 2004). Obesitas sentral adalah

kondisi dimana seseorang mengalami kelebihan lemak yang terpusat pada

daerah perut (intra-abdominal fat). Beberapa penelitian sebelumnya

menemukan bahwa peningkatan risiko kesehatan seperti penyakit

degeneratif lebih berhubungan dengan obesitas sentral dibandingkan dengan

obesitas umum (Wilman, 2005).

Pengukuran lingkar perut paling tepat untuk menentukan obesitas

sentral. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pita ukur (waist ruler),

didaerah setinggi umbilicus atau pada titik tengah antara tulang iga paling

bawah dengan puncak tulang ilaika (Soegih dkk, 2009). Wang, (2005)

menemukan bahwa lingkar perut lebih baik dalam mengukur obesitassentral.

Pengukuran menggunakan lingkar perut lebih cocok sebagai prediktor

kematian pada usia lebih dari 65 tahun dibandingkan dengan IMT. Untuk

penduduk Indonesia, obesitas sentral ditentukan berdasarkan batas lingkar

perut yang lebih besar dari 90 cm untuk laki-laki (Riskesdas 2007).

Pengukuran antropometri lingkar perut dilakukan dengan mengukur keliling

perut melalui pertengahan krista iliaka dengan tulang iga terbawah secara

horizontal (Gotera dkk, 2006).

Walaupun tidak ada hubungan antara obesitas dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak. Obesitas memiliki dampak yang lebih tinggi risikonya terhadap

kesehatan dibandingkan dengan obesitas umum. Beberapa penelitian

sebelumnya menemukan tingginya dampak obesitas sentral terhadap risiko
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kesehatan. Obesitas sentral berdampak terhadap peningkatan risiko

kematian. Selain menyebabkan kematian obesitas sentral juga meningkatkan

risiko hipertensi, dyslipidemia, diabetes, dan sindrom metabolik pada laki-

laki maupun perempuan (Wildman, 2005)

V.2.6 Hubungan antara berolahraga dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan

Kota Pontianak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden  yang berolahraga

tidak memenuhi syarat mengalami kejadian hiperkolesterolemia tidak

normal 46,9% lebih besar dibandingkan dengan responden yang berolahraga

memenuhi syarat  sebesar 6,1%.

Berdasarkan uji statistik Chi Square (X2) diperoleh nilai Continuty

Correction (CC) dengan p value = 0,001 < 0,05, sehingga Ha diterima (Ho

ditolak). Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan antara

berolahraga dengan kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di

Dinas Kesehatan   Kota Pontianak, dengan nilai PR= 7,734 95% CI (1,921-

31,145) menunjukkan bahwa responden yang berolahraga tidak memenuhi

syarat berisiko 7,734 kali dibandingkan dengan responden yang berolahraga

memenuhi syarat.

Kebiasaan berolahraga umumnya lebih berpengaruh terhadap kadar

lipid darah pada seseorang yang sejak awal memiliki gaya hidup yang aktif

dan tidak berpengaruh banyak pada seseorang yang memiliki gaya hidup

sedentary. Kebiasaan berolahraga tersebut dapat mempengaruhi kadar lipid

darah dalam waktu setidaknya 24-48 jam sesudah berolahraga. Hal tersebut
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tentunya dapat mempengaruhi hasil laboratorium pada saat pengambilan

darah untuk mengecek kadar lipid darah (Durstine 2001).

Menurut Gale Encyclopedia of Medicine (2008), olahraga adalah

aktivitas  fisik yang direncanakan, terstruktur, dan dikerjakan secara

berulang dan bertujuan memperbaiki atau menjaga kesegaran jasmani.

Sedangkan menurut Mosby’s Medical Dictionary (2009), olahraga adalah

aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, atau

memelihara kesegaran jasmani (fitness) atau sebagai terapi untuk

memperbaiki kelainan atau mengembalikan fungsi organ dan fungsi

fisiologis tubuh.

Kita cukup melakukan berolahraga yang rutin, aktivitas fisik secara

teratur minimal 30 menit aktivitas sedang pada setidaknya 5 hari perminggu

atau 20 menit, aktivitas fisik berat setidaknya 3 hari perminggu. (WHO,

2009). Ini bisa mengurangi resiko tersebut dikarenakan aktivitas akan

melebarkan diameter pembuluh darah (vasodilatasi) dan membakar lemak

dalam pembuluh darah jantung, sehingga aliran darah lancar.

Berdasarkan analisis peritem seluruh responden berolah pada saat

senam pada hari jum’at yang dilakukan selama 1 jam. Mengingat ada

hubungan antara berolahraga dengan kejadian hiperkolesterolemia pada

Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak, maka diharapkan

responden berolahraga secara teratur bermanfaat untuk mengatur berat

badan dan menguatkan sistem jantung dan pembuluh darah. Kegiatan

latihan fisik sehari-hari yang dilakukan seseorang secara teratur agar dapat
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memberikan kebugaran jasmani dalam seminggu minimal 30- 45  menit

menit/3-4 kali seminggu (Depkes RI, 2006)

V.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan peneliti penelitian ini adalah kemungkinan adanya faktor

subyektifitas dan ketidakjujuran dari responden yang sulit untuk dihindari

dalam pengisian kuesioner, dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan

reccal  utuk mengetahui asupan makanan yang di konsumsi responden
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis bivariat dapat disimpukan sebagai berikut :

1. Tidak ada hubungan antara konsumsi makanan siap saji dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

2. Ada hubungan antara konsumsi gorengan dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak

3. Ada hubungan antara dan konsumsi makanan berlemak dengan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan Kota

Pontianak

4. Tidak ada hubungan antara obesitas dengan kejadian hiperkolesterolemia

pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

5. Ada hubungan antara berolahraga dengan kejadian hiperkolesterolemia

pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak

VI.2 Saran

VI.2.1 Bagi Dinas Kesehatan

1. Diharapkan pihak Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit

untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala kolestrerol Pegawai

Wanita  di Dinas Kesehatan   Kota Pontianak
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2. Memberikan pelayanan kesehatan khusus ruang konsultasi pada

kejadian hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas

Kesehatan   Kota Pontianak

VI.2.2 Bagi Responden

1. Diharapkan responden untuk menjaga pola makan tidak boleh sering

makan-makanan yang berlemak dan gorengan karena dapat menambah

kadar kolesterol

2. Sering melakukan olah raga minimal 3 kali dalam minggu dalam satu

kali minimal melakukan olahraga 30 menit

3. Diharapkan bagi responden selalu mengkonsumsi makanan seperti

sayur-sayuran keladi, bayam, pakis dan buah-buahan seperti nenas,

semangka, sirsak, manggis dan tidak memakan makanan yang dapat

menyebabkan terjadinya hiperkolesterolemia seperti makanan

berlemak seperti jereoan, seafoof, daging kambing dan ikan asin.

VI.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan

penelitian faktor lain yang dapat menyebabkan kejadian

hiperkolesterolemia pada Pegawai Wanita di Dinas Kesehatan   Kota

Pontianak, seperti faktor umur dan posisi jabatan yang dipegang responden.
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