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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kolesterol adalah suatu senyawa yang dibutuhkan agar tubuh dapat 

melakukan fungsinya secara normal. Koleterol dengan kadar berlebihan, dapat 

menyebabkan terjadinya berbagai kelainan di dalam tubuh, antara lain 

aterosklerosis. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kadar kolesterol menjadi 

tinggi, antara lain karena faktor keturunan atau pola hidup, selain itu ada 

beberapa penyakit seperti diabetes atau hipotiroid. Peningkatan kadar 

kolesterol sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan 

stroke. Peningkatan kolesterol menurut data World Health Organization 

(WHO) menyebabkan 2,6 juta kematian (4,5% dari seluruh total kematian) dan 

29,7 juta Disability Adjusted Life Years (DALYS) yaitu sekitar 2 % dari seluruh 

total DALYS (Virginia et al., 2017).  

Prevalensi hiperkolesterolemia di Indonesia menurut Survei Kesehatan 

Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 pada kelompok usia 25-34 tahun adalah 

9,3% dan meningkat seiring betambahnya usia pada kelompok usia 53-64 tahun 

sebesar 15,5%. Untuk prevalensi hiperkolesterolemia  di Indonesia sebesar 

1,5% pada laki-laki dan 2,2% pada perempuan. Proporsi penduduk Indonesia 

dengan kadar kolesterol di atas normal lebih tinggi pada perempuan yaitu 

sebesar 39,6% jika dibandingkan dengan laki-laki sebesar 30% (Riskesdas, 

2013). Beberapa faktor yang mempengaruhi  kadar kolesterol total adalah pola 

makan tinggi serat, pola makan tinggi lemak, kebiasaan merokok, jenis 

kelamin, obesitas dan aktifitas fisik (Yoeantafara dan Martini, 2017). 

Kolesterol di dalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesis  di dalam 

hati. Bahan bakunya diperoleh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jumlah 

yang disintesis  tergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah diperoleh dari 

makanan. Kolesterol hanya terdapat di dalam makanan asal hewan. Sumber 

utama kolesterol adalah hati, ginjal, dan  kuning telur. Setelah itu daging, susu, 

keju, udang, dan kerang. Ikan dan daging ayam sedikit sekali mengandung 

kolesterol (Almatsier, 2004). 
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Penelitian Gostynki et al., (2004) pada populasi Switzerland menyatakan 

bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol total. 

Penelitian tersebut hanya meneliti hubungan antara indeks massa tubuh dan 

kadar kolesterol total, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

hubungan antara indeks massa tubuh dan kebiasaan merokok dengan kadar 

kolesterol total. Status gizi yang berbeda dapat memengaruhi kadar lipid pada 

seseorang. Kelompok obesitas memiliki konsentrasi asam lemak bebas, 

trigliserida, dan kolesterol LDL lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 

bukan obesitas (Koampa et al., 2016).  

Kadar kolesterol dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko lainnya salah 

satunya ialah rokok. Rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang 

dapat mengganggu kesehatan, seperti nikotin, tar, dan zat alkaloid lain. Bahan-

bahan kimia tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan  berbagai organ 

seperti kardiovaskuler, pulmonal, gastrointestinal, reproduksi, mulut, dan 

sebagainya. Gangguan yang ditimbulkan juga dapat berakibat fatal, seperti 

kerentanan terkena infeksi, penyakit jantung koroner, hingga kanker pada 

berbagai organ. Walaupun demikian, jumlah perokok di Indonesia masih terus 

meningkat tiap tahunnya. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok 

terbesar nomor 3 setelah Cina dan India yaitu sekitar 28% jumlah penduduk 

atau sekitar 65 juta orang. Angka ini meningkat 0,9% dalam periode 2000-2008 

(Gayatri et al., 2012).  

Berdasarkan keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

hubungan kebiasaan merokok dan indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol 

total pada anggota Korem 074 Warastratama Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat hubungan kebiasaan merokok dengan kadar kolesterol 

total? 

2. Apakah terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol 

total? 

3. Apakah terdapat hubungan kebiasaan merokok dan indeks massa tubuh 

dengan kadar kolesterol total? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dan indeks massa tubuh 

dengan kadar kolesterol total. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan kebiasaan merokok dengan kadar kolesterol 

total. 

b. Mengetahui hubungan indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol 

total. 

c. Mengetahui hubungan kebiasaan merokok dan indeks massa tubuh 

dengan kadar kolesterol total. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Mengenali lebih jauh tentang besarnya hubungan kebiasaan merokok 

dan indeks massa tubuh dengan kadar kolesterol total.  

b. Menambah wawasan hubungan kebiasaan merokok dan indeks massa 

tubuh dengan kadar kolesterol total. 

2. Manfaat praktis  

a. Dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian lanjutan khususnya 

yang terkait dengan faktor risiko kadar kolesterol. 

b. Dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk menentukan 

langkah dan kebijakan dalam pelayanan kesehatan tentang kadar 

kolesterol total. 

c. Mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan 

menambah referensi untuk penelitian-penelitian yang sudah ada. 

 


