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Gambar 2. Kerangka Konsep 
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Keterangan : Kadar trigliserida pada peminum kopi dapat di pengaruhi 

oleh berbagai macam faktor yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik 

terdiri dari usia dan jenis kelamin. Usia dan jenis kelamin menimbulkan 

perbedaan konsumsi minum kopi seseorang  dengan yang lainnya karena memiliki 

kebiasaan minum kopi yang berbeda. Selain faktor intrinsik, ada pula faktor 

ekstrinsik yang terdiri dari diabetes mellitus, kebiasaan merokok, masalah 

obesitas, pola makan, serta kebiasaan minum kopi itu sendiri. Kebiasaan minum 

kopi sering dikaitkan dengan sejumlah faktor risiko penyakit jantung koroner, 

termasuk meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol darah.  Kadar 

trigliserida yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit vaskular. 

Orang dengan kadar trigliserida tinggi seringkali memiliki kadar kolesterol LDL 

tinggi dan kolesterol HDL rendah. Peningkatan kadar trigliserida juga membuat 

kolesterol LDL bersifat toksik pada dinding arteri dan mengurangi efek 

menguntungkan HDL (Nutri, 2007). 

 

B. Variabel dan Definisi Operasional  

1. Variabel penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kadar trigliserida pada 

peminum kopi di Banjar Serai Desa Penglumbaran Bangli 

2. D

efinisi operasional 

Definisi operasional merupakan definisi variabel-variabel yang akan diteliti 

secara operasional di lapangan (Riyanto, 2011). Untuk membatasi ruang lingkup 

atau pengertian variabel, maka variabel tersebut diberi batasan. Definisi 

operasional ini juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau 
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pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan 

instrument (Notoatmodjo, 2005). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Definisi operasional 

No Variabel Definisi Cara Pengukuran Skala 

1 Kadar  

Trigliserida 

 

 

Trigliserida adalah 

lemak netral suatu ester 

gliserol yang terbentuk 

dari 3 asam lemak dan 

gliserol. Peningkatan 

kadar trigliserida tinggi 

dipengaruhi oleh usia, 

jenis kelamin, 

Diabetes, Mellitus 

Kebiasaan Merokok, 

Obesitas 

Metode 

spektrofotometri 

Dengan alat 

kimia merek A25 

Byosistem 

Nominal 

 

Kategori: 

Normal: 

<150 

mg/dl 

Tinggi: 

>151 

mg/dl 

 

2 Peminum 

kopi 

Peminum kopi adalah 

warga di Banjar Serai, 

Bangli yang melakukan 

kebiasaan minum kopi  

Wawancara  Interval 
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