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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pola makan masyarakat saat ini cenderung kurang sehat, hal ini 

dikarenakan gaya hidup masyarakat modern, seperti merokok, kurang 

aktivitas, mengkonsumsi makanan fastfood, bahkan berkolesterol tinggi, 

serta stress dan lain-lain. Pola hidup tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya obesitas yang nantinya akan menimbulkan penyakit degeneratif 

salah satunya penyakit kardiovaskuler. 

Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit degenerative penyebab 

kematian nomer satu setiap tahunnya (Kemenkes RI, 2014). Penyakit 

kardiovaskuler meliputi beberapa penyakit antara lain: penyakit jantung 

koroner, gagal jantung, stroke, infark miokard, jantung iskemik dan lain 

sebagainya. Penyakit jantung terjadi akibat ketidakmampuan jantung 

untuk berfungsi secara normal (Inayati, 2017). 

Prevalensi penyakit jantung di Indonesia berdasarkan WHO 

(2014) sebesar 37%, sedangkan berdasarkan profil kesehatan Sukoharjo 

(2014) melaporkan kasus penyakit jantung di rumah sakit adalah sebesar 

626 kasus yang terdiri dari angina pectoris dan AMI (Akut Myocard 

Infrak).  

Konsumsi lemak masyarakat Indonesia pada tahun 2009 sebesar 

12,8% dan mengalami peningkatan 40,7% pada tahun 2013 (Riskesdas, 

2013).  Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang cendreung 

menyukai gorengan, makanan bersantan atau makanan yang berlemak. 

Lemak dalam pangan merupakan lemak yang terdapat dalam bahan 
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makanan yang digunakan oleh tubuh manusia, lemak ini mencakup 

trigliserida, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh dan kolesterol 

(Doloksaribu, 2017).  

Anjuran WHO (2003) mengonsumsi energi dari lemak tidak boleh 

lebih dari 30%. Konsumsi lemak yang berlebih pada awal nya tidak akan 

menyebabkan langsung terjadi efek samping. Asupan lemak yang tinggi 

meningkatkan kadar LDL dengan cara menekan regulasi reseptor LDL 

dihati. Kadar LDL merupakan kadar yang berpengaruh meningkatkan 

risiko penyakit jantung. LDL juga sering disebut dengan kadar kolesterol 

jahat yang paling banyak mengandung kolesterol banyak dan lemak 

(Soeharto,2004). Konsumsi lemak berlebih akan menyebabkan tubuh 

mengalami kegemukan atau obesitas. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi peningkatan kadar lemak diantaranya konsumsi lemak 

jenuh dan kolesterol (Almatsier, 2009). 

Salah satu faktor terjadinya penyakit jantung ialah obesitas. 

Obesitas merupakan salah satu akibat dari gaya hidup tidak sehat, hal ini 

akan berakibat pada abnormalnya kadar lipid dalam darah. Tingkat 

obesitas dapat ditentukan dengan menggunakan pengukuran 

antropometri, yaitu pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). Indek Massa 

Tubuh (IMT) merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memantau 

status gizi orang dewasa. Apabila seseorang tidak memiliki status gizi 

berlebih tidak merokok dan melakukan aktivitas, maka ia memiliki kadar 

HDL yang tinggi dan kadar LDL yang rendah (Soeharto, 2004). Penelitian 

yang dilakukan oleh Lilik (2013) meyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara IMT dengan kadar LDL. 
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Selain pengukuran status gizi perlunya dilakukan pengukuran 

lemak tubuh. Salah satu pengukuran lemak bawah kulit ialah dengan 

menggunakan rasio lingkar pinggang. Hal ini menunjukkan adanya 

beberapa perubahan metabolisme. Pada studi prospektif menunjukkan 

adanya hubungan yang erat antara rasio lingkar pinggang dengan 

penyakit kardiovaskuler (Supariasa, 2006). Penelitian di Jepang 

menjelaskan bahwa semakin besar lingkar pinggang seseorang dapat 

beresiko mengalami prediabetes dan dislipidemia (Okada, 2016). Hal ini 

disebabkan karena komposisi tubuh dan distribusi lemak menjadi faktor 

utama dalam penyakit kardiovaskuler (Seidell, 2001). 

Berdasarkan Song, dkk (2015) dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa semua pengukuran antropometri seperti 

pengukuran IMT, pengukuran lingkar pinggang, lingkar panggul dan perut 

dalam pengukuran obesitas perut memiliki hubungan dengan kejadian 

mortalitas CVD. 

Hasil survei di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo menunjukkan bahwa 

pada tahun 2016 terdapat 389 pasien yang memiliki riwayat penyakit 

jantung.  Selain itu kunjungan di poli pada tahun 2017 pada triwulan 

kedua mengalami kenaikan dibandingkan triwulan pertama yaitu 

sebanyak 2019 dimana sebelumnya sebanyak 1856 kunjungan. 

Berdasarkan latar permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Hubungan IMT, Lingkar Pinggang dan Konsumsi Lemak dengan 

Kadar LDL pada Pasien Penyakit Jantung di Poli Jantung RSUD Ir. 

Soekarno Kabupaten Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan IMT, lingkar pinggang dan konsumsi lemak 

dengan kadar LDL pada pasien penyakit jantung di poli jantung RSUD 

Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo ? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan IMT, lingkar pinggang dan konsumsi lemak 

dengan kadar LDL pada pasien Penyakit Jantung di Poli Jantung 

RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan IMT pada pasien penyakit jantung di poli jantung 

RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan lingkar pinggang pada pasien penyakit jantung di 

poli jantung RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan konsumsi lemak pada pasien penyakit jantung di 

poli jantung RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

d. Mendeskripsikan kadar LDL pada pasien penyakit jantung di poli 

jantung RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan IMT dengan kadar LDL pada pasien 

penyakit jantung  di poli jantung RSUD Ir. Soekarno Kabupaten 

Sukoharjo. 

f. Menganalisis hubungan lingkar pinggang dengan kadar LDL pada 

pasien penyakit jantung di poli jantung RSUD Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo. 
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g. Menganalisis hubungan konsumsi lemak dengan kadar LDL pada 

pasien penyakit jantung di poli jantung RSUD Ir. Soekarno 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Peneliti 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

dalam menerapkan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan 

dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam 

bidang yang diteliti. 

2. Bagi Pasien 

Dapat memberikan informasi mengenai hubungan IMT, lingkar 

pinggang dan konsumsi lemak dengan kadar LDL pada pasien 

penyakit jantung. 

3. Bagi Institusi Rumah Sakit  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi maupun bahan literatur mengenai hubungan IMT, lingkar 

pinggang dan konsumsi lemak dengan kadar LDL pada pasien 

penyakit jantung untuk pengembangan pelayanan dan penelitian 

selanjutnya. 

  


