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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan keadaan dimana 

terjadi penimbunan plak pembuluh darah koroner. Hal ini menyebabkan 

arteri koroner menyempit atau tersumbat. Arteri koroner merupakan arteri 

yang menyuplai darah ke otot jantung dengan membawa oksigen yang 

banyak. Terdapat beberapa faktor memicu penyakit ini yaitu gaya hidup, 

faktor genetik, usia dan penyakit penyerta yang lain (Norhasimah, 2010).  

Masyarakat di perkotaan terbukti cenderung memiliki pola makan 

tinggi lemak jenuh (Suriawiria, 2008). Pola kehidupan manusia di zaman 

modern yang cenderung serba enak dan hedonis serta aktivitas gerak 

yang serba minimalis, dapat meningkatkan kadar kolesterol, Low Density 

Lipoprotein (LDL) dan trigliserida darah (Hasan, 2008). Kadar kolesterol 

serum dan trigliserida yang tinggi dapat menyebabkan pembentukan 

arteriosklerosis. Kadar trigliserida di atas 200 mg/dl perlu diwaspadai dan 

perlu dikendalikan (Adiputro, 2008). Untuk menurunkan kadar trigliserida 

dalam darah dapat dilakukan terapi farmakologis maupun terapi non 

farmakologis (Anwar, 2004). Untuk itu perlu diupayakan selain 

pengaturan diet makro perlu juga penatalaksanaan nutrisi mikronya, 

maka upaya yang dapat menjadi alternatif lain dalam diet adalah dengan 

pengaturan asupan gizi mikro. Adapun jenis zat gizi tersebut antara lain 

adalah vitamin C dan serat. 
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Vitamin C sebagai antioksidan yang larut dalam air dapat 

mencegah terjadinya oksidasi. Vitamin C sebagai antioksidan berfungsi 

menangkap radikal peroksil sehingga dapat melindungi LDL dari 

kerusakan oksidatif. Konsentrasi vitamin C yang tinggi dalam darah akan 

menurunkan kadar LDL, trigliserida dan meningkatkan HDL darah 

(Silalahi, 2006). Basel Prospective Study (1995) yang melakukan 

penelitian selama 12 tahun memperlihatkan bahwa pria Swiss dengan 

kadar vitamin C dalam darah yang rendah mempunyai resiko penyakit 

jantung meningkat dibanding dengan pria yang mempunyai kadar vitamin 

C dalam darah yang normal. 

Menurut penelitian, bahan makanan yang mengandung serat, 

khususnya serat yang larut dalam air, mampu menarik senyawa 

kolesterol darah dalam pencernaan dan dikeluarkan bersama feses 

(Khomsan, 2003). Serat merupakan salah satu zat gizi penting yang 

dibutuhkan tubuh dan untuk menjaga fungsi normal dan saluran 

pencernaan. Serat saat ini diketahui bukan sekedar untuk memperlancar 

buang air besar. Serat mempunyai peran penting pula untuk metabolisme 

lemak baik kolesterol dan trigliserida serta pengendalian kadar gula darah 

(Fahrial, 2002). 

PJK sendiri masih menjadi masalah baik di negara maju maupun 

di negara berkembang. Majid (2007) menyatakan di USA setiap tahunnya 

550.000 orang meninggal karena penyakit ini. Di Eropa diperhitungkan 20 

- 40.000 orang dari 1 juta penduduk menderita PJK. Hasil survey 

Kesehatan Nasional tahun 2001 menunjukkan tiga dari 1000 penduduk 

Indonesia menderita PJK. PJK terutama disebabkan oleh kelainan 
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miokardium akibat insufisiensi aliran darah koroner karena 

atherosklerosis (Santoso, 2007). Prevalensi kasus penyakit Jantung 

Koroner dikatakan sebagai penyebab dekompensasio kordis, pada tahun 

2012 di Propinsi Jawa Tengah sebesar 0,12% sama dengan tahun 2011 

(Riskesdas Jateng, 2012). 

Berdasarkan survei data pendahuluan di Rumah Sakit Dr. 

Moewardi, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2015 bulan Juni - Agustus 

pasien yang berkunjung ke rumah sakit tercatat sebanyak 1110 kasus 

PJK yang paling banyak diderita pada usia 45-70 tahun. Pada bulan Juni 

2015 jumlah pasien yang berkunjung sebesar 1,42% serta bulan Juli 

1,8%.  Peningkatan prevalensi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,9% 

(Rekam Medik, 2015).  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara vitamin C dan serat dengan kadar trigliserida pada 

pasien penyakit jantung koroner di instalasi rawat jalan RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: “ Apakah ada hubungan antara 

asupan vitamin C dan serat dengan kadar trigliserida pada pasien 

penyakit jantung koroner di instalasi rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta ? ” 
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C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan asupan vitamin C dan serat terhadap kadar 

trigliserida pada pasien penyakit jantung koroner di instalasi rawat 

jalan rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendiskripsikan asupan vitamin C pada pasien penyakit jantung 

koroner di instalasi rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta. 

b. Mendiskripsikan asupan serat pada pasien penyakit jantung 

koroner di instalasi rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta. 

c. Mendiskripsikan kadar trigliserida pada pasien penyakit jantung 

koroner di instalasi rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi 

Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan asupan vitamin C dengan kadar 

trigliserida pada pasien penyakit jantung koroner di instalasi rawat 

jalan rumah sakit Dr.Moewardi Surakarta.  

e. Menganalisis hubungan serat dengan kadar trigliserida pada 

pasien penyakit jantung koroner di instalasi rawat jalan rumah 

sakit Dr. Moewardi Surakarta. 
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D. Manfaat  

1. Bagi Masyarakat  

Memberikan informasi mengenai hubungan antara asupan vitamin C 

dan serat dengan kadar trigliserida pada pasien penyakit jantung 

koroner di instalasi rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta 

agar dapat memperbaiki kebiasaan hidup dan dapat menerapkan 

pada pola makan yang seimbang.  

2. Bagi Institusi Rumah Sakit / Instalasi Gizi Dr. Moewardi Surakarta 

Memberikan informasi mengenai  hubungan antara asupan vitamin C 

dan serat dengan kadar trigliserida pada pasien penyakit jantung 

koroner di instalasi rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta 

agar dapat digunakan sebagai acuan kebijakan pemberian diet pada 

penderita PJK, serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan 

pelayanan. 

3. Bagi Institusi Pendidikan Ilmu Gizi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

teori ilmu gizi yang berkaitan hubungan antara asupan vitamin C dan 

serat dengan kadar trigliserida pada pasien penyakit jantung koroner 

rawat jalan rumah sakit Dr. Moewardi Surakarta. 

  


