
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta dari hasil analisis data, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kadar kolesterol total pada usia dewasa di Desa Guwang sebanyak 61,9% sampel 

termasuk dalam kategori kolesterol normal. 

2. Kejadian obesitas sentral pada laki-laki dan perempuan usia dewasa di Desa 

Guwang 50,8% sampel termasuk dalam kategori obesitas. 

3. Pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah dan frekuensi konsumsi sayur dan 

buah pada laki-laki dan perempuan usia dewasa di Desa Guwang, Keacamatan 

Sukawati, Kabupaten Gianyar, diperoleh 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% sampel termasuk kategori 

baik, sedangkan frekuensi konsumsi buah 79,4% sampel termasuk kategori baik. 

4. Ada perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan kejadian obesitas sentral di 

Desa Guwang, Keacamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

5. Ada perbedaan pola konsumsi dari segi jenis konsumsi sayur dengan kadar 

kolesterol total, ada perbedaan pola konsumsi dari segi jenis konsumsi buah 



dengan kadar kolesterol total, tidak ada perbedaan pola konsumsi dari segi jumlah 

konsumsi sayur dan buah dengan kadar kolesterol total, tidak ada perbedaan pola 

konsumsi dari segi frekuensi konsumsi sayur dengan kadar kolesterol total, serta 

ada perbedaan pola konsumsi dari segi frekuensi konsumsi buah dengan kadar 

kolesterol total di Desa Guwang, Keacamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

 

B. Saran 

1. Tidak adanya perbedaan dalam penelitian ini dari segi frekuensi konsumsi sayur 

dan jumlah konsumsi sayur buah, maka perlu adanya peningkatan konsumsi 

sayur dan buah masyarakat dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya 

konsumsi sayur dan buah oleh mahasiswa ataupun petugas Puskesmas di wilayah 

desa tersebut, sehingga adanya peningkatan pola konsumsi sayur dan buah untuk 

menurunkan kadar kolesterol total dalam darah dan kejadian obesitas sentral di 

masyarakat. 

2. Agar penelitian tentang perbedaan kadar kolesterol total berdasarkan pola 

konsumsi sayur buah dan kejadian obesitas sentral lebih bermakna, perlu adanya 

penelitian lanjutan dengan mengembangkan variabel aktivitas fisik sebagai 

variabel penelitian, serta tempat penelitian dan sampel yang berbeda agar 

penelitian selanjutnya lebih bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

 


