
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa dewasa merupakan suatu periode puncak dalam kehidupan 

individu, karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan individu telah 

matang secara optimal. Pada masa ini, makanan tidak lagi berfungsi untuk 

pertumbuhan tubuh, akan tetapi mempertahankan keadaan gizi yang sudah 

diperoleh. Kebutuhan gizi dalam masa dewasa sudah cukup konstan dan 

memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh, 

mencegah penyakit dan memperlambat proses penuaan (Istiany dan 

Rusilanti, 2013; Hasdianah, dkk., 2014).  

Masalah gizi banyak dialami oleh orang dewasa akibat gaya hidup dan 

pola makan yang tidak sehat. Gaya hidup kurang aktivitas, terlalu banyak 

mengonsumsi makanan mengandung lemak dan kolesterol serta kurangnya 

asupan serat dapat memicu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yang 

cukup banyak mempengaruhi angka kesakitan dan kematian adalah penyakit 

kardiovaskular (Waloya, dkk., 2013). 

Hiperkolesterolemia dapat meningkatkan risiko terkena penyakit 

kardiovaskular. Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi dimana kadar 

kolesterol darah melebihi 240 mg/dL. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam 

darah terutama kolesterol LDL (Low Density Lipoprotein) akan menyebabkan 

penumpukan lemak yang akan mengeras dan menyumbat pembuluh darah 

yang disebut aterosklerosis. Aterosklerosis yang berkembang selama 

bertahun-tahun dapat menimbulkan penyakit jantung koroner dan penyakit 
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stroke. Kejadian penyakit jantung koroner dan stroke sering terjadi secara 

tiba-tiba dan sering berakibat fatal sebelum diberikan tindakan medis 

(Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2012; WHO, 2007). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) di Indonesia menunjukkan bahwa 

prevalensi hiperkolesterolemia pada penduduk yang berumur lebih dari 15 

tahun sebesar 35,9%, yang merupakan gabungan penduduk kategori 

borderline high (nilai kolesterol total 200-239 mg/dL) dan tinggi (nilai kolesterol 

total >240 mg/dL). Penilaian berdasarkan tempat tinggal didapatkan bahwa 

proporsi penduduk dengan kadar kolesterol di atas normal pada daerah 

perkotaan (39,5%) lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan (32,1%). 

Kadar kolesterol darah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yang terdiri 

dari 2 kategori yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang 

tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah 

jenis kelamin, umur dan genetik. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah 

indeks massa tubuh (IMT), aktivitas fisik dan asupan zat gizi. Asupan zat gizi 

yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol darah, beberapa diantaranya 

adalah asupan lemak, asupan kolesterol, asupan serat dan asupan vitamin C 

(NCEP, 2005; Badriyah, 2013).  

Pencegahan terhadap peningkatan kadar kolesterol dapat dilakukan 

dengan meningkatkan konsumsi serat pangan. Serat pangan adalah bentuk 

karbohidrat kompleks yang umumnya terdapat pada tumbuhan. Serat pangan 

berpotensi menurunkan kadar kolesterol, salah satunya dengan mekanisme 

mengikat lemak di usus halus, mengikat asam empedu dan meningkatkan 

ekskresinya ke feses. Hati akan meningkatkan uptake kolesterol plasma untuk 
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disintesis kembali menjadi asam empedu, sehingga akan menurunkan kadar 

kolesterol dalam plasma darah (Fairudz dan Nisa, 2015).  

Hasil beberapa penelitian tentang hubungan asupan serat dengan kadar 

kolesterol, membuktikan bahwa asupan serat makanan mempunyai pengaruh 

yang nyata terhadap kadar kolesterol darah (Waloya, dkk., 2013; Putri, dkk., 

2011; Cresti, 2016). Asupan serat yang tinggi memiliki efek terhadap 

perlindungan kesehatan dan perbaikan penyakit. Seseorang yang banyak 

mengonsumsi serat pangan memiliki risiko yang lebih kecil terkena penyakit 

kardiovaskular, hipertensi, diabetes, obesitas dan penyakit saluran 

pencernaan dibandingkan dengan yang memiliki asupan serat yang sedikit 

(Otles dan Ozgoz, 2014). 

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu program 

pemerintah dalam mencegah penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok 

masyarakat usia dewasa. Kegiatan yang dilakukan meliputi sejumlah 

pemeriksaan fisik, pemeriksaan biokimia sederhana dan konsultasi diet pada 

penyakit tertentu. Hasil pemeriksaan akan menunjukkan individu yang berisiko 

terkena PTM. Posbindu Purwobakti Husada merupakan salah satu Posbindu 

di Kota Surakarta yang rutin dalam menjalankan kegiatannya. Hasil 

wawancara yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2016 diperoleh bahwa 

anggota Posbindu yang mengalami hiperkolesterolemia sebanyak 65,97%. 

Hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Posbindu Sangkrah dengan 

anggota yang mengalami hiperkolesterolemia sebanyak 14,28%. Hasil 

wawancara juga menunjukkan bahwa 65% anggota Posbindu memiliki asupan 

serat sangat kurang. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan Asupan Serat dengan Kadar 

Kolesterol Total pada Pria dan Wanita Dewasa di Posbindu Purwobakti 

Husada Kota Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat Hubungan antara Asupan Serat dengan Kadar 

Kolesterol Total pada Pria dan Wanita Dewasa di Posbindu Purwobakti 

Husada Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan serat dengan kadar kolesterol total 

pada pria dan wanita dewasa di Posbindu Purwobakti Husada Kota 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui deskripsi asupan serat pada pria dan wanita dewasa di 

Posbindu Purwobakti Husada Kota Surakarta 

b. Mengetahui deskripsi kadar kolesterol total pada pria dan wanita 

dewasa di Posbindu Purwobakti Husada Kota Surakarta 

c. Menganalisis hubungan antara asupan serat dengan kadar kolesterol 

total pada pria dan wanita dewasa di Posbindu Purwobakti Husada Kota 

Surakarta 

 

 



5 
 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Posbindu 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan 

kesadaran anggota Posbindu mengenai hubungan asupan serat dengan 

kadar kolesterol total pada pria dan wanita dewasa. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan 

informasi, untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hubungan 

asupan serat dengan kadar kolesterol total pada pria dan wanita dewasa. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada dalam 

menganalisis permasalahan gizi mengenai hubungan asupan serat dengan 

kadar kolesterol total pada pria dan wanita dewasa sehingga dapat 

meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti. 

 


