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Dengan ini menyatakan bahwa : 

1. Tugas akhir dengan judul Perbedaan Kadar Kolesterol Total Berdasarkan Kejadian 

Obesitas Sentral dan Pola Konsumsi Sayur Buah di Desa Guwang, Kecamatan 

Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah benar karya sendiri atau bukan plagiat 

hasil karya orang lain. 

2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini bukan karya saya sendiri 

atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya sendiri bersedia menerima sanksi 

sesuai Peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan ketenduan perundang-

undangan yang berlaku. 
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PERBEDAAN KADAR KOLESTEROL TOTAL BERDASARKAN 

KEJADIAN OBESITAS SENTRAL DAN POLA KONSUMSI SAYUR BUAH 

DI DESA GUWANG, KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR 

 

ABSTRAK 

 

Peningkatan kadar kolesterol dalam darah merupakan salah satu resiko dari 

obesitas sentral yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, pola makan, dan aktivitas 

fisik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol total 

berdasarkan kejadian obesitas sentral dan pola konsumsi sayur buah di Desa Guwang, 

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian ini observasional dengan 

rancangan crossectional pada 63 sampel laki-laki dan perempuan umur 21–60 tahun 

yang ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan pengambilannya secara proporsional 

random sampling. Uji data yang digunakan adalah independent t-test. Hasil analisis 

menunjukkan (p<0,05) ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan kejadian 

obesitas sentral, ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan jenis konsumsi sayur 

(p<0,05), ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan jenis konsumsi buah 

(p<0,05), tidak ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan jumlah konsumsi 

sayur dan buah (p>0,05), tidak ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan 

frekuensi konsumsi sayur (p>0,05), ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan 

frekuensi konsumsi buah (p<0,05). 

 

Kata kunci : Kadar kolesterol total, obesitas sentral, pola konsumsi sayur dan buah. 

 



DIFFERENCE OF TOTAL CHOLESTEROL LEVELS BASED ON  

THE CENTRAL OBESITY AND FRUIT VEGETABLE CONSUMPTION 

PATTERNS IN GUWANG VILLAGE, SUKAWATI SUBDISTRICT, 

GIANYAR DISTRICT 

 

ABSTRACT 

 

 Increased cholesterol levels in the blood is one of the risks of central obesity 

which can be caused by genetic factors, diet, and physical activity. The purpose of this 

study was to determine differences in total cholesterol levels based on the incidence of 

central obesity and consumption patterns of vegetables in Guwang Village, Sukawati 

District, Gianyar Regency. This type of research was observational with a crossectional 

design in 63 samples of men and women aged 21–60 years determined based on 

inclusion criteria and their proportional random sampling. The test data used was 

independent t-test. The results of the analysis showed (p < 0.05) there were differences 

in total cholesterol levels based on central obesity events, there were differences in total 

cholesterol levels based on vegetable consumption type (p < 0.05), there were 

differences in total cholesterol levels based on fruit consumption type (p < 0.05), there 

were no differences in total cholesterol levels based on the amount of vegetable and 

fruit consumption (p > 0.05), there were no differences in total cholesterol levels based 

on the frequency of vegetable consumption (p > 0.05), there were differences in total 

cholesterol levels based on frequency of consumption fruit (p < 0.05). 

 

Key words : Total cholesterol levels, central obesity, comsumption pattern of 

vegetables and fruit. 
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Kolesterol adalah zat alami dengan sifat fisik berupa lemak sabagai bahan 

pembangun esensial bagi tubuh untuk sintesis membran sel dan bahan isolasi sekitar 

serat saraf, hormon kelamin, anak ginjal, vitamin D, serta asam empedu (Iman, 2004). 

Mengonsumsi makanan sumber kolesterol dalam jumlah lebih, menyebabkan 

peningkatan kolesterol darah yang disebut hiperkolesterolemia, dalam jangka panjang 

menyebabkan kematian (Iman, 2004). Kadar kolesterol dalam darah dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor seperti genetik, diet, kelebihan berat badan, aktivitas fisik, dan 

merokok, konsumsi alkohol atau obat-obatan misalnya steroid atau pil kontrasepsi 

(Sandi, 2008).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar kolesterol total 

berdasarkan kejadian obesitas sentral dan pola konsumsi sayur buah di Desa Guwang, 

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian ini adalah observasional 

dengan rancangan crossectional yang dilakukan pada 63 sampel dengan kriteria laki-

laki dan perempuan dewasa (21 – 60 tahun) yang telah menetap dan memiliki KTP di 

Desa Guwang. Data kadar kolesterol total dikumpulkan dengan cara melakukan injeksi 

pada ujung jari dan meletakkan darah pada sensor stick cholesterol easy touch GCU. 

Data obesitas sentral dikumpulkan dengan cara mengukur lingkar pinggang dan lingkar 

pinggul (RLPP) menggunakan pita meteran non elastis dengan ketelitian 0,1 cm. Data 

pola konsumsi sayur dan buah yang meliputi jenis, jumlah, frekuensi diperoleh dengan 

metode wawancara menggunakan SQ-FFQ sayur buah. 

Hasil pemeriksaan kadar kolesterol total dibandingkan dengan kategori tinggi 

yaitu ≥ 200 mg/dl. Data obesitas sentral diolah dengan cara membagi hasil pengukuran 

lingkar pinggang dan lingkar pinggul (RLPP), lalu dibandingkan dengan kategori 



obesitas sentral pada pria > 0,90 dan wanita > 0,80. Pola konsumsi sayur dan buah 

meliputi jenis dan frekuensi dihitung dengan cara membandingkan konsumsi yang 

telah dikonversikan dalam sehari kemudian dikategorikan berdasarkan pedoman gizi 

seimbang (PGS), sedangkan jumlah konsumsi sayur dan buah dihitung dengan cara 

membandingkan konsumsi serat yang telah diolah menggunakan program nutri survey 

dengan AKG konsumsi serat sesuai rentang umur sampel. Analisis perbedaan antar 

variabel yang digunakan adalah independent t-test. 

Diperoleh sebanyak 50,8% sampel termasuk dalam kategori obesitas sentral. 

Dari hasil pemeriksaan kadar kolesterol total sebanyak 61,9% sampel memiliki kadar 

kolesterol total dalam kategori normal. Data pola konsumsi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa 57,1% sampel mengonsumsi jenis sayur termasuk dalam kategori 

baik, sedangkan 58,7% sampel mengonsusmi jenis buah termasuk dalam kategori baik. 

Jumlah konsumsi sayur dan buah yang meliputi konsumsi serat sebanyak 74,6% 

sampel termasuk dalam kategori kurang. Frekuensi konsumsi sayur yang dikonsusmi 

84,1% termasuk kategori baik, sedangkan frekuensi konsumsi buah 79,4% termasuk 

kategori baik. Hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan kadar kolesterol total 

berdasarkan kejadian obesitas sentral dengan nilai p=0,048 (p<0,05), ada perbedaan 

kadar kolesterol total berdasarkan pola konsumsi dari segi jenis konsumsi sayur dengan 

nilai p=0,000 (p<0,05), ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan pola 

konsumsi dari segi jenis konsumsi buah dengan nilai p=0,000 (p<0,05), tidak ada 

perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan pola konsumsi dari segi jumlah konsumsi 

sayur dan buah dengan nilai p=0,099 (p>0,05), tidak ada perbedaan kadar kolesterol 

total berdasarkan pola konsumsi dari segi frekuensi konsumsi sayur dengan nilai 

p=0,171 (p>0,05), ada perbedaan pola konsumsi dari segi frekuensi konsumsi buah 

dengan obesitas sentral dengan nilai p=0,000 (p<0,05). 

Disarankan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan 

mengembangkan variabel seperti aktivitas fisik sebagai salah satu variabel penelitian 

dan dilakukan peningkatan konsumsi sayur buah masyarakat sehingga perlu melakukan 

penyuluhan tentang pentingnya konsumsi sayur buah oleh mahasiswa ataupun petugas 

Puskesmas di wilayah desa tersebut. 
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