
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan modernisasi yang terus terjadi, secara 

tidak langsung telah meningkatkan penghasilan masyarakat. Dampaknya adalah daya 

beli masyarakat terus meningkat khususnya konsumsi bahan pangan yang 

menyebabkan pola makan masyarakat pada akhirnya bergeser dari pola makan 

tradisional kearah pola makanan yang cenderung tinggi kadar kolesterol, protein, dan 

garam tetapi kurang serat, sehingga masalah kesehatan telah bergeser dari penyakit-

penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Penyebabnya diduga akibat perubahan gaya 

hidup, pola makan, faktor lingkungan, kurangnya aktivitas fisik dan faktor stress 

(Depkes RI, 2007). Konsumsi pangan yang kurang sehat, terlalu banyak 

mengkonsumsi makanan mengandung lemak dan kolesterol serta kurangnya asupan 

serat dapat memicu penyakit degeneratif. 

Obesitas adalah suatu kelainan atau penyakit yang disebabkan dari pola makan 

yang berlebih yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara 

berlebihan (WHO, 2000). Provinsi Bali adalah salah satu dari 18 provinsi yang 

memiliki angka obesitas sentral diatas angka nasional. Hasil pengukuran lingkar 

perut secara nasional menunjukan 26,6% penduduk mengalami obesitas sentral 

(Iswara, GW & Saraswati, 2015). 



Data Riskesdas tahun 2010, memperlihatkan prevalensi gizi lebih pada penduduk 

di Bali yang berusia ≥ 18 tahun pada laki-laki 19,2% dan wanita 22,4%. Hasil 

penelitian tentang pemantauan IMT di Bali tahun 2004 melaporkan bahwa prevalensi 

orang dewasa gemuk di Bali sebesar 20,1%. Gianyar merupakan kabupaten dengan 

prevalensi tertinggi gemuk dan obesitasnya bila dilihat per kabupaten (Eka Padmiari 

I A, dkk, 2014). 

Obesitas merupakan salah satu faktor penunjang dari peningkatan kadar 

kolesterol total di dalam darah. Secara umum, orang obesitas mengalami 

hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi dimana kadar 

kolesterol total seseorang berada di atas 240 mg/dl (Ruslianti, 2014). Hasil penelitian 

pada pejabat eselon di Pemda Gianyar menunjukkan bahwa 20,6% pejabat eselon di 

Pemda Gianyar mengalami hiperkolesterolemia. 

Indikator sederhana gizi seimbang yang turut berperan dalam pencegahan 

penyakit tidak menular salah satunya adalah sayur dan buah. Berbagai kajian 

menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah yang cukup turut berperan dalam 

menjaga kenormalan kadar kolesterol darah serta menurunkan resiko kegemukan 

(Kemenkes RI, 2015a). Hal ini sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

(GERMAS) dimana langkah yang bisa dilakukan masyarakat dalam rangka 

membiasakan pola hidup sehat adalah memperbanyak konsumsi sayur dan buah yang 

merupakan salah satu fokus utama Kementrian Kesehatan (Kemenkes RI, 2015b). 

Data SUSENAS (BPS) tahun 2004, menunjukkan sekitar 60,44% masyarakat 

Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Rata-rata hanya mengonsumsi satu 

porsi buah setiap hari. Sejalan dengan hasil Riskesdas tahun 2007, sebesar 96,5% 



penduduk di Bali umur 10 tahun keatas kurang mengonsumsi sayur dan buah (Depkes 

RI, 2008). 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Hu FB (2010) di Eropa membuktikan 

serat dapat mencegah terjadinya peningkatan berat badan dan lingkar pinggang. Studi 

oleh Davis JN (2009) di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa penurunan 

asupan serat akan menaikkan jaringan adipose visceral. Penelitian dalam jurnal 

kesehatan masyarakat yang melibatkan 81 sampel, menyatakan ada hubungan antara 

obesitas sentral dengan kadar kolesterol darah total pada wanita usia 45-54 tahun di 

Kelurahan Plalangan, Gunungpati, Semarang (Listyana AD, Mardiana, 2013). 

Desa Guwang merupakan salah satu desa di kecamatan Sukawati, kabupaten 

Gianyar yang terletak di perbatasan antara kota Denpasar dan kabupaten Gianyar. 

Jarak yang dapat ditempuh dari pusat kota Denpasar ke desa Guwang adalah 12,0 km 

atau sekitar 20 menit dalam perjalanan, sehingga Desa Guwang dikatakan telah 

mewakili karakteristik wilayah perkotaan. Melihat uraian diatas, peneliti tertarik 

untuk meneliti perbedaan kadar kolesterol total dan pola konsumsi sayur buah 

berdasarkan kejadian obesitas sentral Di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar. 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah yaitu :  

1. Apakah ada Perbedaan Kadar Kolesterol Total Berdasarkan Kejadian Obesitas 

Sentral di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ? 

2. Apakah ada Perbedaan Kadar Kolesterol Total Berdasarkan Pola Konsumsi 

Sayur Buah di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan kejadian obesitas 

sentral dan pola konsumsi sayur buah di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur kadar kolesterol total. 

b. Menentukan kejadian obesitas sentral. 

c. Mengidentifikasi pola konsumsi sayur buah. 

d. Menganalisis perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan kejadian obesitas 

sentral di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

e. Menganalisis kadar kolesterol total berdasarlan perbedaan pola konsumsi sayur 

buah di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

 



D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Setelah penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang dapat bermanfaat 

serta memberikan informasi bagi masyarakat dan peneliti tentang pentingnya 

program pemerintah yaitu germas yang salah satunya berfokus pada konsumsi sayur 

buah untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya pada kejadian obesitas sentral 

dan hiperkolesterolemia sehingga dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan serta 

memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu gizi dan kesehatan tentang 

pentingnya program pemerintah yaitu germas yang salah satunya berfokus pada 

konsumsi sayur buah untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya pada 

kejadian obesitas sentral dan hiperkolesterolemia. 

 


