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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan penyakit nomor satu 

penyebab kematian di dunia, termasuk di negara berkembang seperti 

Indonesia (Wirawan, 2011). Penyakit jantung koroner merupakan kelainan 

yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh arteri yang mengalirkan 

darah ke otot jantung. Mengeras dan menyempitnya pembuluh darah 

disebabkan oleh pengendapan kolesterol, kalsium dan lemak. 

Penyempitan pembuluh darah arteri sering disebut dengan arteosklerosis 

(Soeharto, 2004). 

 Tahun 2013, prevalensi nasional penyakit jantung yaitu sekitar 

7,2% terjadi pada 16 provinsi  di Indonesia, sedangkan prevalensi PJK 

yang terjadi di provinsi Jawa Tengah sebesar 0,18% (Riskesdas, 2013). 

Berdasarkan survei pendahuluan di RSUD Dr. Moewardi, prevalensi 

pasien PJK menduduki peringkat 10 besar dengan peningkatan jumlah 

pasien rawat inap dari tahun 2012 dan tahun 2013 sebesar 57%. 

Sekurangnya 50% dari PJK dapat dicegah dengan memperhatikan 

konsumsi makanan terutama asupan kolesterol dan vitamin E (Karyadi, 

2002). Menurut penelitian Cahyani (2014) yang dilakukan di RSUD Dr. 

Moewardi dengan sampel sebanyak 33 pasien jantung koroner didapat 

hasil sebanyak 54,5% sampel mempunyai asupan kolesterol melebihi 

asupan kolesterol  yang sebaiknya dikonsumsi yaitu <300mg/hari. 
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Sedangkan untuk penelitian tentang asupan vitamin E yang berhubungan 

dengan PJK di RSUD Dr. Moewardi belum ada. 

Vitamin E atau tokoferol mempunyai peran dalam proses 

penurunan risiko PJK (Deddy, 2013). Vitamin E merupakan antioksidan 

yang dapat mencegah terjadinya arterosklerosis (Muchtadi, 2011).  

Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang dapat menjaga Low Density 

Lipoprotein (LDL) agar tidak mudah teroksidasi. LDL yang tidak cepat 

mengalami oksidasi menyebabkan LDL dalam darah tidak akan naik, 

sehingga kadar High Density Lipoprotein (HDL) akan meningkat 

(Muchtadi, 2013). Peningkatan kadar HDL tersebut akan menurunkan 

risiko PJK (Soeharto, 2004).  

Kolesterol sering dikaitkan dengan kejadian penyakit jantung 

koroner. PJK disebabkan oleh terbentuknya plak di dalam arteri pembuluh 

darah jantung. Plak terdiri atas kolesterol yang berlebihan, kalsium, dan 

bahan lain di dalam pembuluh darah yang lama kelamaan menumpuk di 

dalam dinding pembuluh darah jantung (arteri koronaria). Proses ini 

disebut dengan pengerasan arteri atau atherosclerosis atau ateroma. 

Pada sebagian besar orang, plak sudah mulai terbentuk di masa kecil dan 

makin menumpuk. Sekitar 80% kolesterol berasal dari metabolisme tubuh 

sedangkan sisanya 20% berasal dari makanan yang dikonsumsi.  

Kolesterol dalam makanan yang dikonsumsi secara berlebihan dapat 

meningkatkan kadar kolesterol dalam darah (Soeharto, 2004). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septianggi dkk (2013) dan 

penelitian Waloya dkk (2013) pada pasien jantung, bahwa kadar 

kolesterol darah yang  tinggi dipengaruhi oleh seringnya mengkonsumsi 
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makanan tinggi kolesterol. Semakin banyak konsumsi makanan berlemak, 

akan semakin besar peluang untuk menaikkan kadar kolesterol total dan 

menurunkan kadar HDL. 

Tubuh berupaya untuk menghindari kelebihan kolesterol dengan 

membentuk kolesterol HDL. HDL mengangkut kelebihan kolesterol yang 

tidak diambil oleh kolesterol reseptor untuk dibawa kembali ke hati dan 

kemudian dibuang melalui kantung empedu (Almatsier, 2002). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui 

hubungan asupan vitamin E dan kolesterol dengan kadar HDL pada 

penderita PJK di ruang rawat inap RSUD Dr. Moewardi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada Hubungan Asupan Vitamin E 

dan Kolesterol dengan Kadar HDL pada pasien Penyakit Jantung Koroner 

di RSUD Dr.Moewardi?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan vitamin E dan kolesterol 

dengan kadar HDL pada pasien penyakit jantung koroner di ruang 

rawat inap RSUD Dr. Moewardi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan tentang karakteristik penderita penyakit jantung 

koroner. 

b. Mendeskripsikan asupan vitamin E pada penderita penyakit 

jantung koroner. 
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c. Mendeskripsikan asupan kolesterol pada penderita penyakit 

jantung koroner. 

d. Mendeskripsikan kadar kolesterol HDL pada penderita penyakit 

jantung koroner. 

e. Menganalisis hubungan asupan vitamin E dengan kadar HDL 

pada penderita penyakit jantung koroner di RSUD Dr. Moewardi. 

f. Menganalisis hubungan asupan kolesterol dengan kadar HDL 

pada pasien penyakit jantung koroner di ruang rawat inap RSUD 

Dr.Moewardi. 

g. Menginternalisasi nilai-nilai keislamaan dalam asupan vitamin E 

dan kolesterol dengan kadar HDL pada pasien PJK 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Memberikan informasi tentang hubungan asupan vitamin E 

dan kolesterol dengan kadar HDL pada pasien PJK di ruang rawat inap 

RSUD Dr.Moewardi supaya dapat digunakan untuk acuan pemberian 

diet serta evaluasi untuk meningkatkan pelayanan diet bagi pasien 

penyakit jantung koroner. 

2. Bagi Pasien  

Memberikan informasi tentang asupan vitamin E dan 

kolesterol dengan kadar HDL pada pasien PJK dan pasien dapat 

mengetahui seberapa banyak asupan vitamin E dan kolesterol dari 

makanan yang telah dikonsumsi sehingga dapat mengubah gaya 

hidup dan menerapkan pola makan seimbang sesuai kebutuhan 

tubuhnya.  




