
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik objek penelitian 

Objek penelitian adalah peminum kopi di Banjar Serai, Desa Penglumbaran 

Bangli, jumlah populasi peminum kopi di Banjar Serai sebanyak 127 orang dan 

jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan rumus slovin 

didapatkan 25 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari 

populasi yang dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yang 

dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Dan dari sampel yang diteliti, 

sudah memenuhi kriteria sampel yaitu orang yang melakukan kebiasaan minum 

kopi, berusia 20 tahun keatas, melakukan kebiasaan minum kopi minimal 2 gelas 

per hari, sudah melakukan kebiasaan minum kopi lebih dari 6 bulan, tidak 

mengalami penyakit jantung koroner dan penyakit diabetes mellitus, atau sedang 

mengkonsumsi obat-obatan, bersedia diwawancarai dan bersedia menjadi 

responden secara sukarela. 

2. Karakteristik peminum kopi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada peminum kopi di Banjar 

Serai, Desa Penglumbaran Bangli didapatkan hasil dengan menggunakan 

beberapa karakteristik responden yang berhubungan dengan kadar Trigliserida 

Darah tersebut.  

a. Karakteristik responden berdasarkan usia 
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Karakteristik responden berdasarkan usia di Banjar Serai, Desa Penglumbaran 

Bangli disajikan pada Tabel 2.   

Tabel 2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

No. Usia Frekuensi (n) Persentase (%) 

1.  20 – 30 Tahun 16 64 % 

2.  31 – 40 Tahun 7 28 % 

3.  >40 Tahun 2 8 % 

Jumlah 25 Orang 100 % 

 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki usia 20-30 

tahun yaitu sebanyak 16 responden (64%), usia 31-40 tahun sebanyak 25 

responden (28%) dan usia >40 tahun sebanyak 2 responden (8%). 

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di Banjar Serai, Desa 

Penglumbaran Bangli Berikut disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Frekuensi (n) Persentase (%) 

1.  Laki laki 25 100 % 

2.  Perempuan 0 0% 

Jumlah 25 Orang 100 % 

 

      Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa keseluruhan responden jenis kelamin 

laki laki sebanyak 25 orang (100%). 
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c. Karakteristik responden berdasarkan lamanya melakukan kebiasaan minum 

kopi  

Karakteristik responden berdasarkan lamanya melakukan kebiasaan minum  

kopi di Bajar Serai, Desa Penglumbaran Bangli disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Karakterisktik Responden Berdasarkan Lama Minum Kopi 

 

No.  Lama Minum Kopi Frekuensi (n) Presentase (%) 

1.  > 6 Bulan 9 36% 

2.    >1 Tahun 16 64% 

Jumlah  25 Orang 100% 

 

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa lama minum Kopi > 6 bulan sebanyak 

9 reponden (36%), sedangkan lama melakukan kebiasaan minum Kopi > 1 

sebanyak 16 reponden (64%). 

d. Karektristik responden berdasarkan jumlah kopi yang diminum setiap hari 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah kopi yang diminum setiap hari di 

Bajar Serai, Desa Penglumbaran Bangli disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 

Karektristik Responden Berdasarkan Jumlah Kopi Yang Diminum Setiap Hari 

 

No. Jumlah Kopi 

yang Di 

Minum/Hari 

Jumlah Orang Persentase (%) 

1.  1 gelas/hari 7 32% 

2.  1-2 gelas/hari 9 45% 

3.  2-3 gelas /hari 6 23% 

4.  3-5 gelas/hari 3 10% 

Jumlah 25 100% 
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Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 7 responden (32%) 

mekalukan kebiasaan minum kopi 1 gelas/hari, 9 responden (45%) mekalukan 

kebiasaan minum kopi 1-2 gelas/hari, 6 responden (23%) mekalukan kebiasaan 

minum kopi 2-3 gelas/hari, dan 3 responden (10%) mekalukan kebiasaan minum 

kopi 3-5 gelas/hari. 

2. Hasil pengamatan terhadap subyek penelitian berdasarkan variabel 

penelitian  
 

a. Distribusi kadar trigliserida darah berdasarkan kelompok usia 

Hasil pengukuran kadar trigliserida responden berdasarkan kelompok usia 

disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6 

Kadar Trigliserida Darah Berdasarkan Usia 

No Usia Kadar Trigliserida (mg/dl) 
Jumlah 

Normal Tinggi 

N % N % ∑ % 

1.  20-30 Tahun 13    56%  0% 15 56% 

2.  31-40 Tahun 5 19% 2 4% 5 23% 

3.  41 Tahun 3 17% 2 4% 5 21% 

Total 21 92% 4 8% 25 100% 

 

Data pada Tabel 6 diperoleh data sebanyak 2 orang (4%) responden usia (>40 

tahun) dan diperoleh data sebanyak 2 orang (4%) responden umur (31-40 tahun)  

yang memiliki kadar trigliserida darah yang tinggi. 

b. Distribusi kadar trigliserida darah berdasarkan jenis kelamin 

Hasil pengukuran kadar trigliserida responden berdasarkan jenis kelamin 

disajikan pada Tabel 7.  
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Tabel 7 

Kadar Trigliserida Darah Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis 

Kelamin 

Kadar Trigliserida (mg/dl) 
Jumlah 

Normal Tinggi 

N % N % ∑ % 

1. Perempuan 0 0% 0 0% 0 0% 

2. Laki-laki 21 92% 4 8% 25 100% 

Total 21 92% 4 8% 25 100% 

 

Data pada Tabel 7 diperoleh data sebanyak 21 orang (92%) responden laki laki 

yang mempunyai kadar Trigliserida Darah normal dan sebanyak 4 orang (8%) 

responden laki-laki yang memiliki kadar Trigliserida yang tinggi.  

c. Distribusi kadar trigliserida darah berdasarkan lama melakukan kebiasaan 

minum kopi 

 

Hasil pengukuran kadar trigliserida responden berdasarkan lama minum kopi 

disajikan pada Tabel 8.  

Tabel 8 

Kadar Trigliserida Darah Berdasarkan Lama Minum Kopi 

No Lama Minum 

Kopi 

Kadar Trigliserida (mg/dl) 
Jumlah 

Normal Tinggi 

N % N % ∑ % 

1.  > 6 bulan 9    32% 1 2% 10 34% 

2.  > 1 Tahun 12 60% 3 6% 15 66% 

Total 21 92% 4 8% 25 100% 

 

Data pada Tabel 8 diperoleh data sebanyak 1 orang (2%) responden dengan 

lama minum kopi  (>6 bulan) dan 3 orang (6%) responden dengan lama minum 

kopi (>1 tahun) memiliki kadar Trigliserida Darah yang tinggi. 

d. Distribusi kadar trigliserida darah berdasarkan jumlah minum kopi/hari 
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Hasil pengukuran kadar trigliserida responden berdasarkan jumlah minum 

kopi/hari disajikan pada tabel 9.  

Tabel 9 

Karektristik Responden Berdasarkan Jumlah Minum Kopi/Hari 

No Jumlah minum 

kopi /Hari 

Kadar Trigliserida (mg/dl) 
Jumlah 

Normal Tinggi 

N % N % ∑ % 

1.  1 gelas /hari  12    48% 0 0% 12 48% 

2.  1-2 gelas /hari 8 42% 1 2% 9 44% 

3.  3-4 gelas /hari 1 2% 3 6% 4 8% 

4.  4-5 gelas /hari  0 0% 0 0% 0 0% 

Total 21 92% 4 8% 25 100% 

 

Data pada  Tabel 10 diperoleh data sebanyak 1 orang (2%) responden dengan 

jumlah minum kopi 1-2 gelas/hari, 3 orang (6%) responden dengan jumlah minum 

kopi 3-4 gelas/hari memiliki kadar Trigliserida Darah yang tinggi. 

e. Distribusi kadar trigliserida darah pada peminum kopi 

Karakteristik responden berdasarkan kadar trigliserida pada sampel penelitian 

disajikan pada Tabel 10.  

Tabel 10 

Karakteristik Responden Berdasarkan Kadar Trigliserida Pada Peminum Kopi 

No. Kadar Trigliserida 

(mg/dl) 

Jumlah Orang Presentase (100%) 

1.  Normal 21 92% 

2.  Tinggi 4 8% 

Jumlah 25 Orang 100% 
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Data pada Tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden (92%) 

memiliki kadar Trigliserida Darah normal, sedangkan 4 responden (8%) memiliki 

kadar Trigliserida Darah yang tinggi. 

 

B. Pembahasan  

1. Kadar trigliseeida darah berdasarkan usia 

Berdasarkan karakteristik kelompok umur 20-40 tahun didapat kadar 

Trigliserida Darah normal sebesar 92% (21 orang) sedangkan kadar Trigliserida 

Darah tinggi 4% (2 orang) pada umur > 40 tahun dan didapat kadar Trigliserida 

Darah meningkat 4% (2 orang) pada umur 31-40 tahun, dikarenakan pada usia 

lanjut kerja dari faktor metabolisme dalam tubuh akan menurun, terutama fungsi 

hepar dalam metabolisme kolesterol. Oleh karena itu, proses pembentukan 

maupun penyerapan kolesterol dalam tubuh maupun dari luar tubuh tidak 

berlangsung secara optimal. Usia merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kadar trigliserida. Pertambahan usia meningkatkan risiko penyakit 

degeneratif secara nyata pada pria maupun wanita. Hal ini mungkin merupakan 

pencerminan dari lamanya terpapar faktor risiko digabung dengan kecenderungan 

bertambah beratnya derajat tiap-tiap faktor risiko dengan pertambahan usia. Selain 

itu, ditambah dengan adanya konsumsi kopi yang menurut beberapa penelitian 

sebelumnya mengemukakan bahwa konsumsi kopi dapat meningkatkan kadar 

bebrapa jenis lipid darah. Semakin tua seseorang maka terjadi penurunan berbagai 

fungsi organ tubuh sehingga keseimbangan kadar trigliserida darah sulit tercapai 

akibatnya kadar trigliserida cenderung lebih mudah meningkat (Wiwin, 2016). 
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2. Kadar trigliserida darah berdasarkan lama minum kopi 

Berdasarkan karakteristik kelompok lamanya minum kopi > 6 bulan didapat 

kadar trigliserida normal sebesar 32% (9 orang) sedangkan kadar trigliserida  

meningkat 2% (1 orang), kelompok lama minum kopi >1 tahun kadar trigliserida 

normal sebesar 60% (12 orang), sedangkan kadar SGPT meningkat 6% (3 orang), 

lama konsumsi kopi ini berhubungan dengan faktor usia karena makin lama orang 

mengonsumsi kopi tentu usia dari orang tersebut makin bertambah. Selain itu, 

jumlah konsumsi kopi pada rentang konsumsi 3-4 cangkir per hari juga menunjuk 

kan hasil peningkatan kadar trigliserida <150 mg/dl. Jumlah konsumsi kopi yang 

berlebihan ini menyebabkan kandungan kafestol yang masuk ke dalam tubuh juga 

akan lebih banyak. Hal tersebut menyebabkan fungsi kafestol dalam menghambat 

proses beta oksidasi akan terus berlangsung, sehingga kadar trigliserida dapat 

meningkat (Bagus, 2019). 

3. Kadar trigliserida darah berdasarkan jumlah minum kopi/hari 

Berdasarkan karakteristik kelompok jumlah minum kopi/hari 1 gelas/hari 

didapat kadar trigliserida normal sebesar 48% (12 orang) dan tidak terjadi 

peningkatan kadar trigliserida. Kelompok jumlah kopi yang di minum/hari 1-2 

gelas/hari didapat kadar Trigliserida normal sebesar 42% (8 orang). terjadi 

peningkatan kadar trigliserida 2% (1 orang). Kelompok jumlah 3-4 gelas/hari 

didapat kadar trigliserida  normal sebesar 2% (1 orang) dan terjadi peningkatan 

kadar trigliserida 6% (3 orang). Lama konsumsi kopi ini berhubungan dengan 

faktor usia karena makin lama orang mengonsumsi kopi tentu usia dari orang 

tersebut makin bertambah. Selain itu, jumlah konsumsi kopi pada rentang 

konsumsi 3-4 gelas per hari juga menunjukkan hasil peningkatan kadar triglserida.  
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Jumlah konsumsi kopi yang berlebihan ini menyebabkan kandungan kafestol yang 

masuk ke dalam tubuh juga akan lebih banyak.  Hal tersebut menyebabkan fungsi 

kafestol dalam menghambat proses beta oksidasi akan terus berlangsung, sehingga 

kadar trigliserida dapat meningkat (Fitriyani, 2015).   

4. Kadar Trigliserida Darah Pada Peminum Kopi 

Dari hasil penelitian Kadar Trigliserida Darah Pada Peminum Kopi di Banjar 

Serai, Desa Penglumbaran Bangli  dari 25 responden, diperoleh hasil kadar 

Trigliserida normal sebanyak 92% (21 orang) sedangkan hasil kadar Trigliserida 

tinggi sebanyak 8% (4 orang). Kopi mempunyai efek bipolar, yaitu mempunyai 

zat kafestol yang dapat meningkatkan kadar trigliserida darah dan zat kafein yang 

dapat menurunkan kadar trigliserida. Kopi juga mengandung zat yang dapat 

menurunkan kadar trigliserida, yaitu kafein.  Hasil metabolisme kafein di hati 

dalam bentuk paraxhantine menyebabkan peningkatan lipolisis melalui 

mekanisme beta oksidasi yang menyebabkan pemecahan trigliserida menjadi 

asam lemak dan gliserol. Penelitian yang dilakukan oleh De Ross (2001), 

mengemukakan bahwa kopi mempunyai kandungan kafestol yang dapat 

meningkatkan kadar trigliserida dengan cara menghambat mekanisme beta 

oksidasi, mencegah pemecahan trigliserida menjadi energi sehingga kadar 

trigliserida dalam darah meningkat (Anggray 2012). 

Kelebihan kadar trigiserida  di dalam pembuluh darah akan menyebabkan 

penumpukan kolesterol, yang dikenal sebagai aterosklerosis, merupakan faktor 

resiko utama penyakit jantung koroner dan stroke. Faktor-faktor resiko yang dapat 

mempengaruhi kadar kolesterol di dalam darah antara lain keturunan, usia, jenis 

kelamin, merokok, konsumsi alkohol, kurang konsumsi sayuran dan buah, 
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obesitas, diabetes mellitus, stress, dan kebiasaan minum kopi berlebih. Kadar 

trigliserida baiknya tidak lebih dari 150 mg/dL. Apabila kadar trigliserida 

melebihi batas normal, akan berbahaya bagi tubuh karena beberapa lipoprotein 

yang tinggi juga mengandung kolesterol sehingga dapat menyebabkan 

hiperkolesterol (Wiwin, 2016). 

Kopi juga mengandung zat yang dapat menurunkan kadar trigliserida, 

yaitu kafein. Hasil metabolisme kafein di hati dalam bentuk paraxhantine 

menyebabkan peningkatan lipolisis melalui mekanisme beta oksidasi yang 

menyebabkan pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Akan 

tetapi, pada kopi tradisional yang penyajiannya tanpa ada penyaringan, masih 

terdapat senyawa kafestol yang memiliki sifat antagonis terhadap kafein. Hal ini 

dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan de Ross, bahwa konsumsi kopi secara 

rutin selama 2 minggu dapat menyebabkan adanya peningkatan kadar trigliserida 

plasma dengan meningkatkan produksi VLDL1 apolipoprotein-B didalam hati. 

(De, Ross 2001)  
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