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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Hingga saat ini penyakit kardiovaskular masih merupakan 

penyebab kematian tertinggi di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut 

data dari World Health Organization (WHO) tahun 2012, kurang lebih 

17,5 juta penduduk meninggal akibat penyakit kardiovaskular, atau sekitar 

31% dari total seluruh penyebab kematian di dunia.
1
 Sebagian besar 

penyakit kardiovaskular yang mendasari ini adalah Penyakit Jantung 

Koroner (PJK), dimana didapatkan sekitar 7,4 juta kematian disebabkan 

oleh PJK. Diestimasikan angka kematian akibat PJK ini akan terus 

meningkat dengan prediksi 23,3 juta kematian pada tahun 2030.
2
  

Di Indonesia, menurut data WHO tahun 2012, angka kematian 

akibat penyakit kardiovaskular setelah dikoreksi dengan usia adalah 

sekitar 371 jiwa per 100.000 penduduk.
2
 Sementara menurut data dari 

Departemen Kesehatan tahun 2013, prevalensi PJK di Indonesia sebesar 

1,5% dan di provinsi Jawa Tengah didapatkan kurang lebih 1,4%.
3
 

Meskipun menjadi pembunuh utama, tetapi masih belum banyak orang 

yang mengetahui tentang PJK dan faktor risikonya. 

PJK merupakan manifestasi dari aterosklerosis yang berkembang 

mengikuti pertambahan usia. Faktor-faktor risiko penyakit ini antara lain 
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dislipidemia, hipertensi, diabetes melitus (DM), kebiasaan merokok dan 

genetik.  

Menurut data WHO tahun 2008, kurang lebih sepertiga dari  

kejadian PJK disebabkan oleh dislipidemia. Dislipidemia adalah gangguan 

metabolisme lipid yang ditandai dengan kadar kolesterol dan atau 

trigliserida (TG) yang diangkut oleh lipoprotein  kilomikron,  very low 

density lipoprotein (VLDL), intermediate density lipoprotein (IDL), low 

density lipoprotein (LDL), dan high density lipoprotein (HDL) yang tidak 

normal. Prevalensi hiperkolesterolemia (Total kolesterol/ TC >200 mg/dl) 

di dunia sekitar 39% sedangkan di Indonesia sebesar 30-40%.
4
  

Selama ini pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk menegakkan 

diagnosis dislipidemia adalah pengukuran kadar kolesterol yang 

terkandung di dalam lipoprotein LDL dan HDL serta pengukuran kadar 

TG dan TC dalam darah.  Namun sejak akhir abad ke-20 telah dilakukan 

pula penelitian lipoprotein sampai ke tingkat partikel- partikelnya antara 

lain small dense low density lipoprotein (sdLDL) yaitu LDL partikel kecil 

dengan densitas yang tinggi dan LDL partikel besar. Keduanya merupakan 

bagian dari lipoprotein LDL. Beberapa penelitian membuktikan peranan 

sdLDL dalam PJK dan meyakini keunggulan pemeriksaan kadar sdLDL 

dibandingkan dengan LDL partikel besar karena sdLDL lebih bersifat 

aterogenik.
5
  

Guidelines American College of Cardiology (ACC)/ American 

Heart Asociation (AHA) terbaru 2013 tidak merekomendasikan kadar 
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LDL kolesterol sebagai target terapi. Sampai saat ini belum ada penelitian 

dengan statin yang memberikan manfaat yang didasarkan pada kadar LDL 

kolesterol basal atau kadar target LDL kolesterol. Penurunan kadar LDL 

kolesterol yang signifikan hanya berkaitan dengan penurunan 30-37% dari 

kejadian PJK pada populasi, sedangkan sisanya tetap mengalami 

progresifitas.
6,7

  Hal ini mungkin disebabkan pada LDL kolesterol dengan 

kadar yang normal bisa mengandung sdLDL dengan kadar yang tinggi 

yang bersifat lebih aterogenik yang dapat meningkatkan risiko PJK.
8
  

Hingga saat ini sdLDL belum termasuk bagian dari strategi 

pencegahan primer dan sekunder maupun target terapi pada penderita 

dislipidemia dan PJK. Penelitian–penelitian sdLDL yang ada lebih banyak 

menggunakan pengukuran kadar sdLDL indirek yaitu melalui perhitungan 

estimasi dari kadar kolesterol. Belum banyak menggunakan pemeriksaan 

sdLDL direk. 

Kadar lipid darah, termasuk sdLDL, pada dasarnya dipengaruhi 

oleh 2 faktor: faktor risiko internal dan eksternal. Salah satu faktor risiko 

eksternal yang memegang peranan penting yaitu asupan makanan dan 

minuman. Masukan energi yang berlebihan yang berasal dari karbohidrat 

dan lipid dapat meningkatkan kadar trigliserida dan kolesterol dalam 

darah.
9 

Pola konsumsi yang diduga menjadi faktor risiko untuk kejadian 

PJK adalah konsumsi tinggi lipid, rendah serat, dan rendah antioksidan. 

Asam lemak jenuh juga dapat meningkatkan kadar kolesterol, sebaliknya 

serat dapat menghambat absorpsi lipid sehingga secara tidak langsung 
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membantu menurunkan kadar kolesterol, sedangkan antioksidan dapat 

menghambat oksidasi LDL kolesterol.
10

  

Di Indonesia sendiri dari hasil analisis Survei Konsumsi Makanan 

Individu (SKMI) 2014 menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya 

(termasuk di Jawa Tengah) mengkonsumsi karbohidrat yang cukup banyak 

yaitu beras 97,7% (201,3 gr/orang/hari). Proporsi karbohidrat yang 

dikonsumsi sebagian besar lebih dari 60-70% dibanding lipid dan serat.
11 

Data dari penelitian menunjukkan bahwa peran asupan karbohidrat 

terhadap kadar profil lipid darah masih kontroversial. Sejumlah penelitian 

jangka pendek menunjukkan bahwa diet tinggi karbohidrat, khususnya 

gula sederhana (fruktosa dan glukosa), akan meningkatkan konsentrasi 

trigliserida plasma dan menurunkan HDL. Sebuah studi randomized 

controlled yang melibatkan diet karbohidrat tinggi, menemukan penurunan 

10% kolesterol LDL. Berbeda dengan temuan Kelly dkk. yang melakukan 

meta analisis dari 15 uji klinis acak menemukan bahwa bukti yang ada 

mengenai penurunan risiko PJK adalah lemah dan bahwa studi lebih 

terkontrol dengan durasi yang lebih lama diperlukan untuk mencapai 

kesimpulan yang signifikan.
12 

Kasim-Karakas dkk. juga tidak menemukan 

keterkaitan antara hipertrigliseridemia dengan asupan tinggi karbohidrat 

eucaloric dengan penurunan ukuran partikel LDL.
13

 Belum ada penelitian 

yang secara langsung menghubungkan asupan karbohidrat dengan kadar 

sdLDL. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

Apakah ada hubungan antara jenis asupan karbohidrat 

dengan kadar sdLDL pada pasien dengan PJK? 

 

1.3.      Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara asupan karbohidrat dengan kadar sdLDL pada pasien PJK. 

1.3.2  Tujuan khusus 

1. Mengetahui rerata asupan karbohidrat total pasien PJK 

2. Mengetahui rerata asupan karbohidrat refined pasien 

PJK 

3. Mengetahui rerata asupan karbohidrat non-refined 

pasien PJK 

4. Mengetahui rerata kadar sdLDL pasien PJK 

5. Mengetahui hubungan antara jumlah asupan karbohidrat 

refined dengan kadar sdLDL pasien PJK 

6. Mengetahui hubungan antara jumlah asupan karbohidrat 

non-refined dengan kadar sdLDL pasien PJK 
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1.4.      Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan tentang asupan karbohidrat dengan profil lipid 

khususnya sdLDL yang bersifat aterogenik pada pasien dengan 

penyakit jantung koroner. Mampu menambah pengetahuan tentang 

tipe atau jenis-jenis karbohidrat dengan kadar sdLDL dan profil 

lipid lainnya. 

 

1.4.2. Manfaat untuk pelayanan kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh klinisi  

untuk mempertimbangkan penggunaan sdLDL sebagai penunjang 

dalam stratifikasi risiko dan pencegahan sekunder pada penderita 

PJK, serta penentuan diet yang lebih baik untuk pencegahan PJK, 

khususnya jenis karbohidrat. 

 

1.4.3. Manfaat untuk penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menunjang penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan dislipidemia pada PJK 

khususnya penelitian sdLDL dan jenis asupan kabohidrat. 
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1.5.       Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran pustaka dengan menggunakan 

kata kunci; correlation, lipid profile or lipoprotein, sdLDL, 

cholesterol or carbohydrate intake yang dilakukan pada database 

PUBMED National Library of Medicine Institute of Health 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) dan www.google.com tidak 

didapatkan penelitian yang sama persis namun ada 4 penelitian 

yang memiliki kemiripan (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

 
Peneliti, Judul 

Penelitian 

Desain, Variabel Hasil 

Sugiri, Noventi S, 

HIsatome I, 

Bahrudin U.2012. 

Carbohydrate diet 

links to higher risk 

of significant 

coronary artery 

disease in young 

Indonesian 

patients: 

Cardiometabolic 

Investigation 

Study
14 

 

 

 

 

- Desain : cross 

sectional 

- Subyek 36 pasien 

PJK muda 

- Variabel bebas: 

asupan karbohidrat 

- Variabel terikat: 

kejadian PJK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kelompok PJK muda terdapat intake 

karbohidrat lebih tinggi signifikan 

dibanding non-PJK muda. Tidak berbeda 

secara signifikan pada intake lipid dan 

protein. 
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Karakas S Kasim, 

E Lane, R Almario, 

W Mueller, R 

Walzem. 1997 

Effects of dietary 

fat restriction on 

particle size of 

plasma 

lipoproteins in 

postmenopausal 

women
13 

 

- Desain : 

experimental 

- Subjek : 14 orang 

wanita sehat 

postmenopausal 

- Variabel bebas: diet 

karbohidrat 

eucaloric dengan 

rendah lemak 

- Variabel terikat:  

  Profil lipid 

  Ukuran partikel   

HDL, LDL, VLDL 

  Apo-B 

Meningkatkan asupan karbohidrat tanpa 

penurunan berat badan dikaitkan dengan 

peningkatan plasma trigliserid (TG) dan 

penurunan kolesterol total, LDL, HDL, dan 

apolipoprotein (apo) A1, sedangkan apo 

plasma B tidak berubah. Ukuran partikel 

VLDL meningkat. Namun, tidak ada 

perubahan baik dalam atau ukuran HDL 

partikel. Meskipun pada setiap tingkat diet 

asupan lemak ukuran partikel LDL 

berkorelasi terbalik dengan plasma TG dan 

apo B, tidak ada hubungan antara 

peningkatan TG plasma dan ukuran partikel 

LDL.  

 
  

Mahmoud Raeini-

Sarjaz, CA 

Vanstone, AA 

Papamandjaris, LJ 

Wykes, PJ Jones. 

2001 

Comparison of the 

effect of dietary fat 

restriction with 

that of energy 

restriction on 

human lipid 

metabolism 
15

 

- Desain: 

experimental 

(randomized 

crossover study) 

- Variabel bebas: 

   Diet low energy 

(LE) 

   Diet low fat 

energy (LFE) 

- Variabel terikat:  

   Profil lipid  

 

 

 

 

 

 

  Bobot tubuh menurun (P <0,001) setelah diet 

low energy (LE) dan low fat energy (LFE) . 

Konsentrasi total kolesterol tidak berbeda 

secara signifikan antara kedua diet tersebut. 

Kolesterol LDL lebih rendah (P <0,05) 

setelah diet LF dan LFE  dibandingkan 

setelah diet TF. Diet LE menyebabkan 

peningkatan kolesterol HDL (46,8%) dan 

menurunkan trigliserida (22,7%), sedangkan 

diet LF meningkat trigliserida (23,6%), relatif 

terhadap diet TF. LDL: HDL menurun setelah 

diet LE dan LFE (P <0,05). Cholesterol 

fractional synthesis rates setelah LF, LE, dan 

diet LFE lebih rendah (35,2%, 27,7%, dan 

25,5%, masing-masing; P <0,05) relatif 

terhadap diet TF.  
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Dwi Rahayu Setyo 

Rini, 2015 

Hubungan 

Asupan 

Karbohidrat Dan 

Lipid Dengan 

Kadar  Profil 

Lipid Pada Pasien 

Jantung Koroner 

Rawat Jalan Di 

Rsud Dr. 

Moewardi 

Surakarta
16 

- Desain: Cross 

sectional  

- Variabel bebas: 

   Asupan 

karbohidrat 

   Asupan lipid 

- Variabel terikat: 

   Profil lipid 

Tidak ada hubungan antara asupan 

karbohidrat dengan kadar profil lipid, hal ini 

dapat dilihat dari nilai p = 0,945 kolestrol 

total ( p ≥ 0,05 ) dan p = 0,255 trigliserida ( p 

≥ 0,05 ). Tidak ada hubungan antara asupan 

lipid dengan kadar profil lipid, hal ini dapat 

dilihat dari nilai p = 0,257 kolesterol total ( p 

≥ 0,05 ) nilai p = 0, 976 ( p ≥ 0,05 ). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah asupan 

karbohidrat yang dihubungkan dengan kadar sdLDL pada pasien PJK. Penelitian 

ini menggunakan metode cross sectional dengan menganalisis kadar sdLDL yang 

diukur secara langsung dihubungkan dengan asupan karbohidrat yang diperoleh 

dari wawancara dengan menggunakan Semi-quantitative Food Frequency 

Questionnaire (SFFQ). 


