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Gambar 1  

Kerangka Konsep Penelitian 

 

Peningkatan kadar kolesterol darah total merupakan salah satu resiko dari 

obesitas sentral. Seorang yang obesitas mempunyai risiko tinggi mengalami retensi 

insulin, komplikasi metabolik seperti hipertrigliseridemia dan penurunan kolesterol 

HDL (Pusparini, 2007). Secara tidak langsung, pola makan yang salah seperti 

konsumsi sayur dan buah yang kurang dapat mempengaruhi jaringan lemak di dalam 

tubuh. Salah satu komponen dalam sayur dan buah yang membantu berperan dalam 

menurunkan berat badan dan mengoptimalkan kadar kolesterol adalah serat. Dengan 

mengkonsumsi sayur dan buah yang sesuai dengan jenis, jumlah, serta frekuensi yang 

dianjurkan maka asupan serat akan tercukupi sehingga kadar kolesterol total akan 
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dapat dijaga dalam keadaan normal, serta dapat menurunkan berat badan sebagai 

upaya pencegahan dari kejadian obesitas sentral.  

 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel 

Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu kadar kolesterol toal, sedangkan 

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kejadian obesitas sentral dan pola konsumsi 

sayur dan buah. 

2. Definisi operasional variabel 

Tabel 4  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi  

Operasional 

Cara Ukur Hasil Ukur Skala 

Ukur 

1 2 3 4 5 6 

1. Kadar 

Kolesterol 

Total 

Jumlah kolesterol 

total dalam darah 

yang diperoleh dari 

pengukuran kadar 

kolesterol sampel 

dan dinyatakan 

dengan satuan 

mg/dl. 

 

Melakukan 

pengukuran 

kadar 

kolesterol 

sampel 

dengan 

menggunak

an Blood 

cholesterol 

check atau 

Easy Touch 

GCU. 

 

1) Kolesterol normal 

bila kadar 

kolesterol total < 

200 mg/dl. 

2) Kolesterol Tinggi 

bila kadar 

kolesterol total  

≥ 200 mg/dl. 

 

Rasio 



1 2 3 4 5 6 

2. Obesitas 

sentral 

 Suatu akibat dari 

konsumsi zat gizi 

secara berlebih, 

ditandai dengan 

penumpukan lemak 

di dalam perut yang 

dapat diukur dengan 

membagi ukuran 

rasio lingkar 

pinggang dan lingkar 

pinggul (RLPP). 

Mengukur 

rasio lingkar 

pinggang 

dan pinggul 

dengan 

mengguna 

kan pita 

meteran non 

elastis 

ketelitian 

0,1 cm 

1) Kategori obesitas 

sentral pada pria: 

tidak obesitas bila 

RLPP ≤ 0,90 dan 

obesitas bila 

RLPP > 0,90 

2) Kategori obesitas 

sentral pada 

wanita yaitu tidak 

obesitas bila 

RLPP ≤ 0,80 dan 

obesitas bila 

RLPP > 0,80 

Interval 

3. Pola 

konsumsi 

sayur 

buah 

1) Jenis yaitu 

berbagai macam 

jenis sayur dan 

buah yang 

dikonsumsi 

responden dalam 

sehari. 

 

 

2) Jumlah yaitu hasil 

dari penjumlahan 

kandungan serat 

dari sayur dan 

buah yang 

dikonsumsi  

Wawancara 

dengan 

menggunak

an Form 

SQ-FFQ. 
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1) Kategori jenis 

konsumsi sayur 

yaitu baik bila ≥ 4 

jenis, dan kurang 

bila < 4 jenis. 

Konsumsi buah 

yaitu baik bila ≥ 3 

jenis, dan kurang 

bila < 3 jenis. 

2) Kategori jumlah 

konsumsi serat 

berdasarkan AKG 

menurut rentang 

umur sampel 

yang dibagi  

Interval 
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1 2 3 4 5 6 

  responden dalam 

sehari dalam 

satuan gram. 

 

 

3) Frekuensi yaitu 

berapa kali jumlah 

responden 

mengonsumsi 

sayur buah yang 

telah dikonversi 

dalam harian. 

 

 

 

 

 

Wawanca 

dengan 

menggunak

an Form 

SQ-FFQ. 

dalam dua 

kategori (baik bila 

≥ kecukupan, dan 

kurang bila < 

kecukupan) 

3) Kategori 

frekuensi 

konsumsi sayur 

yaitu baik bila ≥ 3 

kali sehari, dan 

kurang bila < 3 

kali sehari. 

Frekuensi 

konsumsi buah 

yaitu baik bila ≥ 2 

kali, dan kurang 

bila < 2 kali. 
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C. Hipotesis 

Diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada Perbedaan Kadar Kolesterol Total Berdasarkan Obesitas Sentral Di Desa 

Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

2. Ada Perbedaan Kadar Kolesterol Total Berdasarkan Pola Konsumsi Sayur Buah 

Di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 


