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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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.  
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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 

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. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungan antara lingkar perut dengan kadar kolesterol total? 

2. Apakah ada hubungan antara asupan serat dengan kadar kolesterol total? 

3. Apakah ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar kolesterol total? 

4. Apakah ada hubungan antara lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik 

terhadap kadar kolesterol total? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan  lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas 

fisik terhadap kadar kolesterol. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan antara lingkar perut dengan kadar kolesterol 

total. 

b. Mengetahui hubungan antara asupan serat dengan kadar kolestrol 

total. 

c. Mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar kolesterol 

total. 

d. Mengetahui hubungan  lingkar perut, asupan serat, dan aktivitas fisik 

terhadap kadar kolesterol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap hubungan lingkar 

perut, asupan serat, dan aktivitas fisik dengan kadar kolesterol. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi acuan untuk penelitian lanjutan khususnya dengan faktor 

risiko peningkatan kadar kolesterol. 

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. 

c. Mengedukasi masyarakat agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan 

kepedulian untuk menjaga life style agar dapat mengontrol kadar 

kolesterol total. 


