
	

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Kolesterol merupakan suatu senyawa lemak yang lunak seperti lilin, 

dibuat oleh hati dan juga dipasok dari makanan terutama produk hewani. 

Kolesterol dibutuhkan dalam tubuh untuk melindungi saraf, membuat membran 

sel dan menghasilkan hormon tertentu (Ruslanti, 2014). Kolesterol total 

merupakan total keseluruhan lemak darah yang beredar dalam tubuh manusia dan 

dapat ditemukan dalam sel darah merah, membran sel, dan otot (Kee, 2008). 

Kolesterol sesungguhnya merupakan zat yang penting bagi tubuh, namun ketika 

kadarnya berlebih pada darah akan memberikan efek buruk pada jantung dan 

pembuluh darah. Kolesterol, terutama kolesterol LDL bersifat atherogenic atau 

mudah menempel pada dinding sebelah dalam pembuluh darah. Saat kadar 

kolesterol tinggi maka semakin besar risikonya untuk menyebabkan aterosklerosis 

dan memicu Penyakit Jantung Koroner (PJK)  (Cahyono, 2008).  

 Jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular yang 

menyebabkan banyak kematian. Menurut data Riskesdas (2018), prevalensi PJK 

di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter yaitu sebesar 1,5%. Menurut Riskesdas 

(2013) prevalensi jantung koroner di Provinsi Bali berdasarkan terdiagnosa dokter 

sebesar 0,4%, dimana prevalensi tertinggi salah satunya terjadi di Kabupaten 

Klungkung yaitu sebesar 0,6%.  

Menurut Kusuma, dkk. (2015), faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

peningkatan kada kolesterol dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak 
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dapat diubah meliputi usia, jenis kelamin dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor 

yang dapat diubah seperti kebiasaan merokok, jarang melakukan aktivitas fisik 

dan sering mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak namun 

rendah serat. Ruslanti (2014), dalam bukunya juga mengatakan bahwa hampir 

80% kolesterol dibuat dalam hati, sehingga asupan kolesterol dari jenis makanan 

apapun sesungguhnya tidak diperlukan lagi. Selain beberapa faktor utama di atas, 

terdapat faktor pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol. 

Seperti pekerjaan, meskipun tidak berpengaruh secara langsung namun jenis 

pekerjaan juga bisa menjadi pemicu koleterol tinggi. Contohnya, pekerjaan yang 

mengharuskan banyak duduk sehingga mengurangi aktivitas fisik, atau pekerjaan 

yang berada di lingkungan yang mendukung pola makan tidah sehat, seperti 

pedagang.  

Pedagang merupakan salah satu pekerjaan yang berada di pusat 

perbelanjaan, sehingga ada kemungkinan pedagang memiliki pola konsumsi 

makanan yang buruk karena berada di lingkungan yang mudah untuk memperoleh 

makanan yang diinginkan.  Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah 

dilakukan pada pedagang di Pasar Galiran Klungkung didapatkan hasil yaitu 

pedagang memiliki kebiasaan mengonsumsi gorengan, mengonsusmsi kopi, dan 

merokok. Selain itu terdapat 4 pedagang yang mengatakan bahwa mereka 

memang memiliki riwayat kolesterol tinggi karena gemar mengomsumsi olahan 

lemak babi goreng, telur, dan hati ayam.  

Telur, hati ayam dan lemak merupakan salah satu makan yang 

mengandung kolesterol tinggi dimana kandungannya > 200 mg/100 gram. 

Apabila makanan tersebut diolah dengan cara digoreng, maka kadar kolesterolnya 
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akan meningkat. Seperti yang dikatakan oleh Bakhrul Ilmi, dkk. (2015) proses 

menggoreng dengan minyak dalam suhu tinggi dan digunakan secara berulang 

akan mengakibatkan minyak mengalami kerusakan sehingga akan membentuk 

asam lemak trans. Mengonsumsi lemak trans dapat menyebabkan berbagai 

masalah, salah satunya meningkatkan kadar kolesterol total. Pernyataan ini 

menandakan adanya hubungan antara asupan gizi dengan kadar koelsterol. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil beberapa penelitian yang telah ada. Yusira, dkk. (2017) 

dalam penelitiannya mendapatkan hasil terdapat hubungan yang signifikan antara 

asupan lemak dengan kadar LDL. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Septianggi, dkk (2013) didapatkan hasil terdapat hubungan positif antara asupan 

lemak dengan kadar kolesterol total.  

Banyak penelitian telah menyatakan bahwa merokok dapat 

meningkatkan kadar kolesterol, dikarenakan kandungan nikotin di dalam rokok.  

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Krystianti (2017) didapatkan hasil 

sebanyak 21 orang (67,74%) respondennya memiliki kadar kolesterol tinggi. 

Raditya, dkk (2018) dalam penelitiannya juga mendapatkan hasil sebanyak 33,3% 

respondennya memiliki kadar kolesterol melebihi normal. Sedangkan kebiasaan 

meminum kopi berlebih juga dapat menyebabkan kadar kolesterol tinggi karena 

kandungan minyak kafestol yang dapat menggangu metabolisme kolesterol di 

dalam tubuh (Graha, 2010). Darmayani, dkk (2018) dalam penelitiannya tentang 

kadar kolesterol pada pecandu kopi, mendapatkan hasil sebanyak 63,16% 

respondennya memiliki kadar kolesterol tinggi. 

Beberapa kebiasaan buruk tersebut dapat menyebabkan pedagang 

berisiko memiliki kadar kolesterol tinggi. Seperti pada penelitian yang dilakukan 



	4 

oleh Arjani, dkk (2017) tentang kadar glukosa dan kolesterol pada pedagang. Pada 

penelitian tersebut didapatkan hasil dari 58 responden, sebanyak 38 orang (76%) 

memiliki kadar kolesterol tinggi. Pada penelitian Subroto (2017) sebanyak 

46,57% respondennya bekerja sebagia pedagang, dan 45 respondennya (83,3%) 

memiliki kadar LDL tinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai gambaran kadar kolesterol total pada pedagang di Pasar 

Galiran Klungkung. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana gambaran kadar kolesterol total 

pada pedagang di Pasar Galiran Klungkung? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui kadar kolesterol pada pedagang yang berjualan di 

Pasar Galiran Klungkung. 

 
2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui karakteristik pedagang yang berjualan di Pasar Galiran 

Klungkung meliputi usia, jenis kelamin, konsumsi makanan tinggi kolesterol, 

merokok, dan konsumsi kopi. 

b. Mengukur kadar kolesterol total pada pedagang yang berjualan di Pasar 

Galiran Klungkung. 

c. Mendeskripsikan kadar kolesterol total pedagang di Pasar Galiran 

Klungkung, berdasarkan karakteristik pedagang. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Sebagai referensi bacaan bagi masyarakat mengenai kolesterol total, 

serta dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan 

yang dikaji. Serta dapat menjadi bahan bacaan untuk menambah pengetahuan 

calon pranata laboratorium kesehatan di bidang laboratorium klinik. 

 
2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kadar kolesterol 

dalam tubuh dan mendorong masyarakat agar melakukan pemeriksaan kesehatan 

terutama profil lipid secara lebih berkala. 

b. Bagi pemerintah 

Dapat membantu pemerintah dalam menggalakkan promosi kesehatan 

dan pemeriksaan gratis bagi masyarakat terutama pemeriksaan profil lipid. 

c. Bagi mahasiswa 

Agar penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pelajaran, 

meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa, dan dasar penelitian lebih lanjut 

tentang kadar kolesterol total. 

 

 


