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HUBUNGAN LINGKAR PERUT ASUPAN SERAT DAN AKTIVITAS 

FISIK TERHADAP KADAR KOLESTEROL TOTAL 

Abstrak 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukan proporsi penduduk 
Indonesia dengan kadar kolesterol di atas normal lebih rendah pada laki – laki 
dibandingkan dengan perempuan. Banyak fator yang dapat menyebabkan 
hiperkolesterolemia. Mulai dari lingkar perut, asupan serat, kurangnya olahraga, 
merokok, hingga obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol total. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional cross sectional. Metode 
pengambilan sampel dengan purposive sampling sebanyak 133 Anggota Korem 
Warastratama Surakarta yang terlah memenuhi kriteria restriksi. Hasil penelitian 
menunjukan terdapat hubungan bermakna antara lingkar perut, asupan serat, dan 
aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol total dengan nilai p <0,005. Asupan serat 
memiliki pengaruh paling besar, diikuti lingkar perut dan aktivitas fisik. 

Kata Kunci : Lingkar Perut, Asupan Serat, Aktivitas Fisik, Kadar Kolesterol 

Total 

Abstract

Baseic Health Research (Riset Kesehatan Dasar) in 2013 showed the proportion 
of the Indonesian population with above normal cholesterol levels was lower for 
men than for men and women. Many fators can cause hypercholesterolemia. 
Starting from abdominal circumference, fiber intake, exercise, smoking, to 
obesity. The goal of this research is to determine the correlation between waist 
circumference,  fiber intake, and physical activity with total cholesterol levels. 
This research uses observational cross sectional analytic study. The sampling 
method was purposive sampling as many as 133 Surakarta Military Regional 
Command Members who fulfilled the restriction criteria. The result was a 
significant correlation between waist circumference, fiber intake, and physical 
activity on total cholesterol levels with a value of p <0.005. Fiber intake has the 
greatest influence, followed by abdominal circumference and physical activity.

Keywords : Waist Circumference, Fiber Intake, Physical Activity, Total 

Cholesterol Levels
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1. PENDAHULUAN

Kolesterol merupakan lipid amfipatik dan merupakan komponen struktural

esensial membran pada lapisan luar lipoprotein plasma. Peran utama kolesterol 

dalam proses patologis adalah sebagai faktor pembentukan arterisklerosis yang 

menimbulkan penyakit pembuluh darah perifer, koroner, dan serebrovaskuler 

(Murray, et al., 2014). Kadar kolesterol yang berlebih dalam tubuh disebut 

hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia merupakan masalah kesehatan dan 

merupakan faktor risiko dari berbagai macam penyakit seperti diabetes melitus 

tipe 2, stroke, dan penyakit jantung koroner (PJK). 

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004, 

prevalensi hiperkolesterolemia pada kelompok usia 25 – 34 tahun sebesar 9,3% 

dan meningkat seiring bertambahnya usia pada kelompok usia 53 – 64 tahun 

sebesar 15,5%. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 

menunjukan proporsi penduduk Indonesia dengan kadar kolesterol di atas 

normal lebih rendah pada laki – laki yaitu sebesar 30% jika dibandingkan 

dengan perempuan sebesar 39,6%. Banyak faktor yang dapat menyebabkan 

hiperkolesterolemia. Mulai dari riwayat keluarga, konsumsi makanan yang tak 

seimbang, kurangnya olahraga, merokok, hingga obesitas. Seiring dengan 

perkembangan zaman, masyarakat cenderung kurang memperhatikan pola 

hidup sehat sehingga risiko hiperkolesterolemia meningkat. 

Kurangnya olahraga dan penurunan aktivitas fisik setiap hari dapat 

berimbas pada meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh. Makanan yang 

dikonsumsi setiap hari akan dimetabolisme menjadi adhenosin triphospate 

(ATP). Pembentukan ATP ini disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak 

semua makanan yang dikonsumsi akan diubah langsung menjadi ATP 

melainkan ada yang disimpan dalam bentuk kolesterol (Zuhroiyyah, et al., 

2017). Penelitian yang dilakukan Zuhroiyyah tahun 2017  menunjukkan bahwa 

aktivitas  fisik memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan kadar 

kolesterol.  

Pertumbuhan restoran cepat saji yang pesat dan tuntutan hidup yang tinggi 

membuat masyarakat sering mengabaikan nutrisi yang dimakan dan lebih 

memilih mengonsumsi makanan cepat saji. Umumnya makanan cepat saji 
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mengandung kadar lemak, sodium, gula, dan kalori yang tinggi, tanpa memiliki 

kandungan nutrisi lain sehingga disebut junk food. Bahan junk food 

menimbulkan kecanduan dan berbahaya bagi kesehatan, salah satunya adalah 

peningkatan kadar kolesterol total (Purushothaman, et al., 2015). Penelitian 

yang dilakukan Putri tahun 2010 menyatakan bahwa ada hubungan asupan 

serat dengan kadar kolesterol total.  

Kurangnya aktivitas fisik dan asupan serat dapat menyebabkan perubahan 

antropometri tubuh. Pengukuran antropometri umumnya dilakukan untuk 

menunjukan prediksi gangguan metabolik. Terdapat korelasi yang kuat antara 

pengukuran antropometri dengan gangguan metabolik pada seseorang dan juga 

sering dilakukan karena alasan murah dan mudah dilakukan. Lingkar perut 

sebagai salah satu indeks distribusi lemak tubuh bagian atas dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi individu dengan resiko terkena sindrom metabolik, 

termasuk dislipidemia. Dislipidemia erat kaitannya dengan terjadinya 

aterosklerosis, dimana aterosklerosis, berhubungan erat dengan peningkatan 

kadar LDL plasma (Prastyo, 2011). Penelitian Hartanati, 2016 menunjukan 

adanya hubungan yang kuat antara lingkar perut dengan kadar kolesterol. 

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat indikasi bahwa lingkar perut, 

asupan serat, dan aktivitas fisik merupakan beberapa faktor yang dapat 

meningkatkan kadar kolesterol. Namun, belum ada penelitian yang 

menggabungkan antara lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik dengan 

kadar kolesterol total sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik terhadap 

kadar kolesterol total. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan

pendekatan cross sectional. Metode penelitian digunaan untuk melihat 

hubungan lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik terhadap kadar 

kolesterol total. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Korem di kantor 

Korem 074 Warastratama Surakarta. Peneliti akan melakukan pengambilan 
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sampel secara consecutive sampling. Berdasarkan rumus besar smapel 

didapatkan 100 sampel. 

Prosedur pengambilan data adalah dengan melakukan pengukuran lingkar 

perut dan kadar kolesterol total dari responden dan pengisian kuisioner oleh 

responden. Instrumen pada penelitian ini adalah Lembar persetujuan responden 

untuk dijadikan subyek penelitian. Instrumen pada penlitian ini adalah lembar 

kuesioer, lembar data diri responden, dan lembar inform concent responden, 

metline, dan GCU Easy Touch. 

Analisis data dengan menggunakan uji hipotesis analisis bivariat 

menggunakan uji arah korelasi Spearman dan uji korelasi Chi-Square. Jika 

analisis bivariat tidak memenuhi kriteria Chi-Square maka dilakukan analisis 

Fisher. Apabila analisis bivariat terdapat hubungan yang bermakna antara 

variabel bebas dan variabel terikat maka dilanjutkan dengan uji analisis 

multivariat menggunakan uji regresi logistik. Penyajian dan analisis dibantu 

oleh Software komputer. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lingkar perut, asupan 

serat, dan aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol total. Penelitian 

dilaksanakan di Kantor Korem 074 Warastratama Surakarta pada Hari Senin 

tanggal 3 Desember 2018. Responden merupakan Anggota Korem berjumlah 

133 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
3.1.1 Karakteristik Data Responden

Tabel 1 Karakteristik Sampel 

Variabel Jumlah Prosentase % 

Lingkar Perut 
Normal 60 45,12% 
Berisiko 73 54,88% 

total 133 100% 

Asupan Serat 
kurang 58 43,61% 
Cukup 75 56,39% 

Total 133 100% 
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Aktivitas Fisik 

Aktivitas Ringan 44 33,08% 

Aktivitas Sedang 33 24,81% 
Aktivitas Berat 56 42,11% 

Total 133 100% 

Kadar Kolesterol 
Total 

Normal 62 46,62% 

Hiperkolesterolemia 71 53,38% 

Total 133 100% 

(Sumber : Data Primer) 

Lingkar perut merupakan indikator penentu distribusi lemak tubuh. Tabel 5 

menunjukan responden dengan lingkar perut berisiko lebih banyak dari lingkar 

perut normal dengan presentase 54,88%. WHO memberikan rekomendasi 

batasan lingkar perut untuk ras asia dimana ambang batas lingkar perut yang 

menjadi risiko timbulnya penyakit kronis pada laki – laki adalah 90 cm dan 80 

cm untuk perempuan (Setiati, et al., 2014). 

Asupan serat cukup juga diketahui lebih besar dari asupan serat 

kurangdengan presentase 56,39%. Serat merupakan intake makanan yang 

dapat mengikat garam empedu sehingga tidak diserap tubuh dan menjadi 

kolesterol. Riskesdas 2013 memberi batasan asupan serat cukup yaitu ketika 

mengonsumsi serat minimal 5x sehari dalam 1 minggu (Kemenkes, 2013).  

Presentase aktivitas fisik terbesar adalah aktivitas fisik berat dengan 42,11% 

dimana aktivitas fisik merupakan kegiatan yang memerlukan energi. 

Banyaknya energi dan lamanya durasi aktivitas fisik menjadi penentu tingkat 

aktivitas fisik seseorang (Zuhroiyyah, et al., 2017). 

Kadar kolesterol total merupakan salah satu parameter objektif biokimia 

individu untuk menentukan dislipidemia, dimana dislipidemia merupakan 

faktor risiko kuat timbulnya penyakit jantung (Setiati, et al., 2014). Data 

kolesterol total responden diklasifikasikan menjadi normal dan 

hiperkolesterolemia. Data kadar kolesterol total dari 133 responden diperoleh 

53,38% responden mengalami hiperkolesterolemia. 
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3.1.2 Analisis Statistik Bivariat

Tabel 2 

Hasil Analisis Chi-Square dan Spearman Variabel Bebas Terhadap Kadar 

Kolesterol Total
Variabel Kadar Kolesterol Total P R 

Normal Hiperkolesterolemia 
N % N % 

Lingkar 
Perut 

Normal 41 66,1 19 26,7 
0,00 0,395 Berisiko 21 33,9 52 73,3 

Total 62 100 71 100 

Asupan 
Serat 

Cukup 48 77,4 27 38,1 
0,00 -0,396 Kurang 14 22,6 44 61,9 

Total 62 100 71 100 

Aktivitas 
Fisik 

Ringan 10 16,1 33 46,4 

0,00 -0,387 Sedang 14 22,5 20 28,1 
Berat 38 61,4 18 25,5 
Total 62 100 71 100 

 (Sumber : Data Primer) 

Dari hasil analisis bivariat diatas, didapatkan semua variabel bebas memiliki 

hubungan bermakna terhadap kadar kolesterol total dengan nilai p < 0,05 

sehingga dilakukan analisis regresi logistik untuk mengetahui variabel yang 

paling berpengaruh terhadap kadar kolesterol total. Nilai R menunjukan hasil 

korelasi antara variabel bebas dengan kadar kolesterol total. 
3.1.3 Analisis Statistik Multivariat

Tabel 3 

Hasil Analisis Regresi Logistik

Koefisien P OR IK 95% Nagelkerke R 
Square Min Maks 

Lingkar Perut 1,023 0,016 2,782 1,213 6,381 
0,343 Asupan Serat 1,171 0,007 3,227 1,385 7,516 

Aktivitas Fisik 1,577 0,006 0,494 0,300 0,813 
Konstanta -0,705 0,131 0,206 

(Sumber : Data Primer) 

Berdasarkan tabel 7, hasil analisis regresi logistik didapatkan hasil lingkar 

perut, asupan serat, dan aktivitas fisik berpengaruh terhadap kadar kolesterol 

total sebesar 34,3%. Kekuatan khubungan dapat dilihat dari OR yaitu 

hubungan terbesar adalah asupan serat.  
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3.2 Pembahasan

3.2.1 Hasil Analisis Bivariat

Hasil analisis Chi-Square lingkar perut dengan kadar kolesterol total 

didapatkan hasil bermakna dengan nilai p 0,00. Nilai R sebesar 0,395 

menunjukan korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang sedang. Hal ini 

berarti semakin besar lingkar perut seseorang, maka kadar kolesterol totalnya 

akan semakin tinggi. Secara teoretis dapat diterangkan bahwa banyaknya 

lemak dalam perut menunujukan beberapa perubahan metabolisme, termasuk 

meningkatnya produksi asam lemak bebas. Banyaknya lemak abdomen lebih 

berhubungan dengan penyakit jantung dibanding dengan banyaknya lemak 

bawah kulit pada kaki dan tangan (Jim, 2013). 

Lingkar perut meruakan salah satu metode antropometri yang digunakan 

untuk menentukan apakah seseorang mengalami obesitas sentral. Korelasi 

antara lingkar perut dengan kadar kolesterol total menginterpretasikan 

peningkatan lemak abdomen pada tubuh sehingga dapat terjadi peningkatkan 

aktivitas lipolitik yang mengakumulasi asam lemak bebas sehingga terjadi 

dislipidemia. Dislipidemia ini kemudian menjadi tanda obesitas sentral yang 

menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme lemak dalam tubuh sehingga 

menyebabkan perubahan kadar kolesterol total (Priyantono, et al., 2015). 

Hasil yang terdapat pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Priyantono (2013) dan Dewi (2016) yang menyatakan bahwa 

ada hubungan yang kuat antara lingkar perut dengan kadar kolesterol darah. 

Hasil analisis selanjutnya adalah Chi-Square asupan serat dengan kadar 

kolesterol total didapatkan hasil bermakna dengan nilai p 0,00. Nilai R sebesar 

-0,396 menunjukan korelasi negatif dengan kekuatan korelasi yang sedang. Hal 

ini berarti semakin banyak asupan serat yang dikonsumsi seseorang, maka 

kadar kolesterol totalnya akan semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya oleh Fairudz (2015) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara asupan serat dengan kadar kolesterol total. 

Secara teori, tingkat asupan serat dapat menyebabkan perubahan kadar 

kolesterol total melalui beberapa mekanisme. Mekanisme pertama, asupan 

serat yang rendah dapat mengakibatkan garam empedu tidak diikat dan 
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dikeluarkan tubuh oleh serat, sehingga garam empedu ini akan berada di dalam 

tubuh. Tingginya kadar garam empedu dalam tubuh mengakibatkan kolesterol 

plasma dalam tubuh terserap oleh garam empedu sehingga mengendap dan 

tidak dapat dimetabolisme dalam tubuh yang mengakibatkan 

ketidakseimbangan kadar  kolesterol sehingga terjadi perubahan kadar 

kolesterol total (Putri, 2016). 

Mekanisme berikutnya menjelaskan bahwa asupan serat yang cukup dapat 

mengurangi berat badan sehingga risiko terjadinya obesitas dapat dikurangi. 

Terdapat 2 cara asupan serat dalam mengurangi berat badan, pertama, serat 

dapat menghasilkan peptida glukagon (GLP-1) dan peptida YY (PYY) ketika 

difermentasi dalam usus besar yang dapat meningkatkan rasa kenyang. Ketika 

merasa kenyang, maka asupan energi tubuh akan terbatasi sehingga tidak 

terjadi intake makanan yang berlebihan. Manusia terutama wanita yang 

mengonsumsi kadar serat lebih cenderung sedikit mengonsumsi lemak 

makanan. Cara selanjutnya serat makanan dapat menurunkan energi metabolis 

diet yang merupakan energi kotor dikurangi energi yang hilang dalam tinja, 

urine, dan gas (James & Haub, 2010). 

Analisis bivariat terakhir adalah aktivitas fisik dengan kadar kolesterol. 

Hasil yang didapat adalah hubungan bermakna dengan nilai p 0,000. Nilai R 

sebesar -0,387 menunjukan korelasi negatif dengan kekuatan korelasi yang 

sedang. Hal ini berarti semakin berat aktivitas fisik yang dilakukan seseorang, 

maka kadar kolesterol totalnya akan semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan di Jatinangor oleh Zuhroiyyah (2017). 

Penjelasan teoretis mengenai hubungan aktivitas fisik dengan kadar 

kolesterol total adalah ketika melakukan aktivitas fisik, tubuh akan melakukan 

pembetukan energi yang berupa adenosin triphosphate (ATP) dari makanan 

yang dikonsumsi. Sehingga makanan yang dikonsumsi tidak banyak dibentuk 

menjadi kolesterol, akibatnya kadar kolesterol total di dalam tubuh menurun. 

Kadar LDL juga akan menurun karena distribusi lemak ke seluruh tubuh akan 

menurun sehingga LDL sebagai alat transportasi distribusi lemak akan 

diturunkan kadarnya. Berbeda dengan kadar LDL, kadar HDL akan mengalami 

kenaikan ketika aktivitas fisik tinggi karena selain membutuhkan asupan energi 
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dari makanan, tubuh juga memerlukan cadangan energi sehingga lemak yang 

tersimpan di tubuh dibawa oleh HDL ke hepar sebagai cadangan energi 

(Zuhroiyyah, et al., 2017). 
3.2.2 Hasil Analisis Multivariat

Analisis selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti merupakan analisis 

multivariat yang digunakan untuk mengetahui faktor prediktor dan faktor yang 

dapat menjelaskan kejadian varibel terikat yang dalam penelitian ini adalah 

hiperkolesterolemia. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik 

biner karena kategori dalam variabel penelitian merupakan dikotomi. Hasil 

yang didapat adalah semua variabel berpengaruh terhadap kadar kolesterol 

total dengan nilai significancy p <0,005. Kekuatan hubungan dapat dilihat dari 

nilai OR yaitu hubungan terbesar adalah asupan serat dengan nilai OR 3,227. 

Hal ini menunjukan bahwa semakin banyak serat yang dikonsumsi individu, 

maka individu tersebut memiiliki penurunan risiko kadar kolesterol total 

sebanyak 3,227 kali. Lingkar perut memiliki kekuatan hubungan terbesar 

kedua dengan OR 2,782. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar lingkar 

perut individu, maka akan semakin tinggi risiko peningkatan kadar kolesterol 

total sebanyak 2,782 kali. Aktivitas fisik memiliki hubungan terkecil dengan 

OR 0,494. Hal ini berarti bahwa individu dengan aktivitas fisik lebih memliki 

risiko peningkatan kadar kolesterol lebih rendah 0,494 kali dibanding individu 

dengan aktivitas fisik yang kurang. Probabilitas seseorang untuk mengalami 

peningkatan kadar kolesterol total yaitu 

𝑝 =
1

(+exp(−y)) 

𝑝 =
1

,+exp,1,023 + 1,171 + (−0,705) + (−1,577)33
𝑝 

𝑝 =
1

(+exp(0,088)) 

𝑝 = 11,3 

y : Jumlah koefisien konstanta dan koefisien variabel bebas. 

Dengan demikian, probabilitas seseorang untuk mengalami peningkatan 

kadar kolesterol total adalah 11,3% 
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Kadar kolesterol total dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti lingkar 

perut, asupan serat, dan aktivitas fisik. Asupan serat memiliki koefisien 

korelasi lebih besar debandingkan lingkar perut dan aktivitas fisik, tetapi dapat 

bersama – sama mempengaruhi kadar kolesterol total. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Terdapat hubungan antara lingkar perut dengan kadar kolesterol total.

b. Terdapat hubungan antara asupan serat dengan kadar kolesterol total.

c. Terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar kolesterol total.

d. Terdapat hubungan antara lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik

terhadap kadar kolesterol total.

4.2 Saran

a. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode penelitian yang lebih

baik dengan metode cohort. Sehingga dapat mengetahui sebab antara

lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik terhadap kadar kolesterol

total.

b. Penelitian berikutnya dapat dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak di

bidang kesehatan lain agar terlaksana penelitian yang lebih baik.

c. Pemilihan lokasi penelitian dengan jumlah responden yang memenuhi

kriteria restriksi yang lebih baik dan memadai.

d. Evaluasi terhadap metode penelitian dilakukan lebih baik lagi agar bias

dalam penelitian bisa diminimalisir.
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