
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kolesterol 

2.1.1 Definisi, Biointesis, Transpor, Eksresi 

Kolesterol adalah senyawa alisiklik dengan struktur dasar terdiri 

dari inti perhydrocyclopenthanophenanthrene yang tersusun atas 4 

cincin karbon (Lieberman & Marks, 2009). Kolesterol merupakan 

senyawa prekursor semua steroid lain di dalam tubuh, misalnya 

kortikosteroid, hormon seks, asam empedu, dan vitamin D, serta peran 

strukturalnya pada membran sel dan di lapisan luar lipoprotein. 

Sebagian besar kolesterol dalam tubuh berasal dari biosintesis (sekitar 

700mg/hari), sisanya berasal dari bahan makanan hewani misalnya 

kuning telur, daging, hati, dan otak. Kolesterol yang disintesis dari 

tubuh manusia terutama oleh hepar dan usus yang menyumbang sekitar 

10% dari seluruh jumlah yang disintesis. Kolesterol mampu disintesis 

pada hampir seluruh jaringan yang mengandung sel berinti, prosesnya 

berlangsung di retikulum endoplasma (Mayes, & Botham, 2009; 

Haryanto & Sayogo, 2013).   

Kolesterol yang dihasilkan hepar didistribusikan ke seluruh 

tubuh dengan bantuan lipoprotein terutama VLDL (very low density 
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lipoprotein), IDL (intermediate density lipoprotein), dan LDL (low 

density lipoprotein), yang mengangkut kolesterol ester ke jaringan yang 

membutuhkan kolesterol untuk sintesis membran sel, hormon steroid, 

dan vitamin D. Sedangkan lipoprotein HDL (high density lipoprotein) 

berfungsi mengangkut kolesterol kembali ke hepar untuk proses 

metabolisme (Lieberman & Marks, 2009; Haryanto & Sayogo, 2013).   

Transportasi kolesterol terdiri dari 3 jalur utama yaitu, jalur 

eksogen, jalur endogen, dan reverse cholesterol transport. Pada siklus 

eksogen, triasilgliserol dan kolesterol yang berasal dari makanan yang 

mengandung lemak diserap di usus halus dan dibawa dalam bentuk 

kilomikron, selanjutnya masuk ke sirkulasi limfe, dari ductus toracicus 

ke sirkulasi darah dan dihidrolisis oleh LPL (lipoprotein lipase) 

menjadi FFA (free fatty acid) yang kemudian diserap oleh jaringan. 

Lipoprotein lipase suatu enzim yang dominan terdapat di jaringan 

adiposa dan muskuloskeletal (Mayes & Botham, 2009). 

Kilomikron menjadi chylomicron remnant (kilomikron sisa) 

karena kehilangan sebagian triasilgliserolnya. Chylomicron remnant 

dapat diresintesis menjadi kilomikron ester yang disimpan di hepar, 

menjadi kilomikron bebas yang akan digunakan oleh hepar untuk 

membentuk membran sel, hormon, mielin, dan sebagainya.  Kilomikron 

bebas juga menjadi asam empedu yang akan dieksresikan ke feses, dan 

menjadi lipoprotein endogen yang dikeluarkan menuju plasma (Mayes 

& Botham, 2009). 
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Pada jalur endogen, di dalam hepar terjadi sintesis VLDL dari 

triasilgliserol dan kolesterol. Saat di hepar VLDL dapat diubah menjadi 

IDL dan LDL oleh LPL. Setelah dari hepar, VLDL menuju jaringan 

adiposa, yang kemudian dihidrolisis oleh LPL adiposa menjadi IDL. Di 

dalam sirkulasi darah VLDL dihidrolisis oleh LPL endotel pembuluh 

darah menjadi IDL, kemudian dipecah lagi menjadi LDL. Hepar dan 

jaringan steroidogenik yang mempunyai reseptor LDL dioksidasi dan 

ditangkap oleh makrofag menjadi sel busa (foam cell) (Lieberman & 

Marks, 2009). 

Terakhir, jalur reverse cholesterol transport adalah membawa 

kolesterol untuk dikembalikan ke hepar dengan bantuan HDL yang 

merupakan hasil esterifikasi pre-β-HDL oleh LCAT (lechitin 

cholesterol acyl transferase). Sistem reseptor scavenger kelas B tipe 1 

/SR-B1 (scavenger receptor B class type 1) atau melalui bantuan CETP 

(cholesterol ester transfer protein) menukar kolesterol ester HDL 

dengan triasilgliserol pada VLDL dan LDL untuk kembali ke hepar 

melalui reseptor LDL (Lieberman & Marks, 2009). 
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Gambar 1. Transportasi kolesterol antar berbagai jaringan tubuh manusia (Mayes 

& Botham, 2009) (Singkatan: C, unesterified cholesterol; CE, cholesteryl ester; 

TG, triacylglycerol; VLDL, very low density lipoprotein; IDL, intermediate-

density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; 

ACAT, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase; LCAT, lecithin:cholesterol 

acyltransferase; A-I, apolipoprotein A-I; CETP, cholesteryl ester transfer protein; 

LPL, lipoprotein lipase; HL, hepatic lipase; LRP, LDL receptor-related protein.)  

 

Kolesterol disintesis dari asetil-KoA dengan 4 enzim kunci yang 

meregulasi proses sintesis tersebut (Liscum, 2002). Biosintesis 

kolesterol dibagi menjadi 5 tahap, yaitu: (1) mevalonat yang merupakan 

senyawa enam-karbon, disintesis dari asetil-KoA. (2) Unit isoprenoid 

dibentuk dari mevalonat dengan menghilangkan CO2. (3) Enam unit 
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isoprenoid mengadakan kondensasi untuk membentuk skualen. (4) 

Skualen mengalami siklisasi untuk menghasilkan senyawa steroid 

induk, yaitu lanosterol. (5) Kolesterol dibentuk dari lanosterol setelah 

melewati beberapa tahap lebih lanjut (Mayes, & Botham, 2009).  

  

 

Gambar 2. Bagan singkat proses metabolisme dan jalur transportasi yang 

mengontrol kadar kolesterol pada sel mamalia (Liscum, 2002). 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi keseimbangan kolesterol di 

dalam jaringan. Pada tingkat jaringan berbagai proses dianggap 

mengendalikan kesimbangan kolesterol pada sel. Peningkatan 

kolesterol terjadi pada keadaan (1) pengambilan lipoprotein yang 

mengandung kolesterol oleh reseptor, misal, reseptor LDL atau reseptor 

scavenger; (2) pengambilan kolesterol bebas dari lipoprotein yang kaya 

akan kolesterol ke membran sel, (3) sintesis kolesterol, (4) Hidrolisis 
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ester kolesteril oleh enzim ester kolesteril hidrolase (Mayes, & Botham, 

2009). 

Penurunan dapat terjadi akibat (1) aliran kolesterol keluar dari 

membran sel  ke lipoprotein yang potensial kolesterolnya rendah, 

khususnya HDL3 atau HDL discoid, atau praβ-HDL, dan didorong oleh 

enzim LCAT; (2) esterifikasi kolesterol oleh enzim ACAT (acyl–CoA 

cholesterol acyltransferase; (3) penggunaan kolesterol untuk sintesis 

senyawa steroid lainnya, seperti hormon atau asam empedu, di hati 

(Mayes, & Botham, 2009). 

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan peningkatan 

kadar kolesterol darah. Pertama, asupan lemak jenuh dan kolesterol 

yang tinggi. Terdapat 3 jenis asam lemak yang bersifat 

hiperkolesterolemik yaitu asam laurat (C12:0) yang banyak terdapat 

pada makanan hewani, asam miristat (C14:0) terutama pada lemak 

mentega, minyak kelapa, minyak kelapa sawit, dan asam palmitat 

(C16:0) yang juga terdapat pada minyak kelapa sawit (Krummel, 2008). 

Asupan tinggi kolesterol memiliki korelasi positif dengan 

meningkatnya kadar koleseterol total dan kadar kolesterol LDL. 

Konsumsi tinggi kolesterol bersama dengan asam lemak jenuh memiliki 

potensi meningkatkan kadar kolesterol LDL yang sangat besar 

(Krummel, 2008).  

Faktor kedua adalah penuaan. Seiring bertambahnya usia terjadi 

penurunan ambilan partikel LDL dari sirkulasi akibat penurunan 

efisiensi kerja reseptor LDL. Ketiga, obesitas. Obesitas dapat 
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menyebabkan hiperkolesterolemia diduga karena adanya peningkatan 

sintesis VLDL di hepar. Keempat, faktor genetik. Faktor genetik dapat 

mempengaruhi kadar LDL plasma melalui pengaturan sintesis apo B-

100, partikel LDL, reseptor LDL, dan ambilan partikel LDL oleh hepar. 

Kelima, hormon estrogen. Hormon estrogen berperan dalam 

menstimulasi sintesis reseptor LDL, penurunan kadar estrogen 

seringkali menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL pada masa 

pascamenopause (Grundy, 2006). 

Kolesterol dieksresikan dari tubuh di dalam empedu sebagai 

kolesterol dan garam empedu. Kolesterol dikeluarkan dari tubuh setiap 

harinya sekitar 1 gram. Kurang lebih separuhnya dieksresikan di dalam 

feses setelah mengalami konversi sebagai kolesterol. Salah satu sterol 

utama dalam tinja adalah koprostanol, senyawa tersebut dibentuk dari 

kolesterol oleh bakteri di usus bagian distal. Kelebihan kolesterGaram 

empedu disintesis di hepar dari kolesterol. Sebagian besar garam 

empedu yang diseksresikan diserap kembali ke dalam sirkulasi porta 

dan dikembalikan ke hepar sebagai bagian dari sirkulasi enterohepatik. 

(Mayes, & Botham, 2009). 

 

2.1.2 Kadar Kolesterol Total 

Salah satu metode pemeriksaan kolesterol total adalah dengan 

metode CHOD-PAP (cholesterol oxidase-peroxidase aminoantipyrine 

phenol) atau disebut juga uji fotometrik-enzimatik,  metode ini yang 

sering digunakan di klinik maupun untuk kepentingan studi. Metode ini  
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mengukur kolesterol total langsung dalam plasma atau serum melalui 

suatu seri reaksi, dimana ester kolesterol dihidrolisis. Grup 3 – OH 

kolesterol dioksidasi , dan hidrogen peroksida , salah satu produk dari 

reaksi, yang diukur secara enzimatis (McPherson & Pincus, 2011). 

 

 

 

 

\ 

 

Gambar 3. Reaksi kimia metode CHOD-PAP (McPherson & Pincus, 2011). 

 

Tabel 1. Klasifikasi kadar kolesterol total  

Kadar Kolesterol Total (mg/dL) Interpretasi 

<200 Normal 

200-239 Mengkhawatirkan 

>240 Tinggi 

Sumber: ATP III (2000) 

 

2.2 Kedelai 

Tanaman kedelai dalam taksonomi diklasifikasikan sebagai berikut 

(Sharma, 1993) :  

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatofita 

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas  : Dikotiledon 
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Ordo  : Polipetales  

Famili  : Leguminosae 

Subfamili  : Papilionidae  

Genus  : Glycine 

Spesies  : Glyicine max (L.) Merrill 

Masyarakat Indonesia mengenal kedelai dan produk olahannya seperti 

tempe, tahu, kecap, tauco, susu kedelai, dan taoge dalam pola konsumsi 

sebagian besar masyarakat sebagai menu penting, dengan alasan sebagai 

sumber protein yang relatif murah. Mengenai pemanfaatan kedelai untuk 

bahan pangan, tempe dan tahu yang mendominasi, yakni dengan persentase 

masing-masing 50% dan 40%, sedangkan sisanya digunakan untuk 

pengolahan susu kedelai, kecap, taoge, tauco, tepung, dan olahan lainnya 

(Silitonga & Djanuwardi, 1996; Ginting, Antarlina, & Widowati, 2009) 

 

Tabel 2. Kandungan protein kedelai pada produk olahan kedelai   

 

Produk Kedelai 
Kandungan Protein 

(gram/100 gram BDD) 

Kacang kedelai goreng 32,2 

Kacang kedelai rebus 20,2 

Tempe 14 

Tempe goreng 20 

Tahu 10,9 

Tahu goreng 9,7 

Susu kedelai 3,5 

Tauco 11,4 

Oncom 13 

Keripik tempe 12,1 

Sumber: Persagi (2009) 
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Kacang kedelai pada berat keringnya mengandung 35-40% protein, 

90% bagiannya disimpan dalam 2 bentuk protein globulin, yaitu 11S glycinin 

dan 75 β-conglycinin (Torres, Torre-Villalvazo, & Tovar, 2006). Glycinin 

memiliki subunit A (asam) dan subunit B (basa), sedangkan β-conglycinin 

memiliki subunit α, α’, dan β. Protein ini mengandung semua asam amino 

yang esensial untuk nutrisi manusia, itulah yang membuat produk kedelai 

hampir mirip dengan makanan hewani dari sisi kualitas proteinnya, namun 

dengan kadar lemak jenuh yang lebih rendah dan tanpa kolesterol (Young, 

1991). 

Isoflavon merupakan bahan aktif yang terkandung dalam kedelai yang 

paling banyak diteliti dan cukup berhubungan dengan protein. Isofalovon 

adalah fitoestrogen kedelai utama yang ditemukan pada produk makanan 

kedelai. Genistin, daidzin, dan glisitein adalah isoflavon utama pada kedelai. 

Makanan berbasis kedelai yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negara-

negara barat adalah kedelai yang terutama mengandung genistin dan daidzin 

(terkonjugasi pada gula sebagai glikosida). Isoflavon glikosida tidak dapat 

diabsorbsi melainkan harus terlebih dahulu diubah menjadi bentuk aktif, 

genistein dan daidzein, keduanya merupakan isoflavon aglikosida, oleh 

mikroflora usus atau fermentasi in vitro. Sedangkan sebagian besar makanan 

kedelai penduduk Asia mengandung isoflavon aglikosida dengan kadar yang 

tinggi. Isoflavon aglikosida lebih bioavailable dan lebih aktif dibanding 

isoflavon glikosida (Anthony et al., 1996; Miniello et al., 2003).  
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2.3 Serat makanan 

Serat makanan (dietary fiber) didefinisikan sebagai bagian tanaman 

yang dapat dimakan atau analog dengan karbohidrat yang resisten terhadap 

pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia dengan fermentasi lengkap 

atau parsial di dalam usus besar. Sedangkan menurut WHO dan FAO serat 

makanan adalah semua polisakarida dengan sepuluh atau lebih unit monomer 

yang tidak dapat terhidrolisis oleh enzim pencernaan di usus halus. Serat 

makanan tersebut meliputi poli- dan oligosakarida, lignin, serta zat tumbuhan 

lainnya yang terkait. (AACC, 2001; Lattimer & Haub, 2010).  

Pembagian serat makanan berdasarkan pada sifat fisik, kimia, dan 

fisiologis dari serat tersebut, meliputi sifat kelarutannya dalam air, viskositas, 

dan kemampuannya untuk difermentasi. Serat makanan terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu serat makanan tidak larut (unsoluable dietary fiber) dan serat 

makanan larut (soluable dietary fiber) (James, Muir, & Gibson, 2003).  

Pada saluran pencernaan, unsoluable dietary fiber tidak akan larut 

dalam air, maka tidak membentuk gel dan kemampuannya untuk fermentasi 

rendah. Unsoluable dietary fiber dapat diperoleh dari selulosa, hemiselulosa, 

dan lignin yang ditemukan dalam serealia, buah-buahan, kacang-kacangan, 

sayur-sayuran. Sedangkan soluable dietary fiber akan larut di dalam air dan 

membentuk gel, maka dapat dikatakan viskositasnya tinggi. Soluable dietary 

fiber akan melewati usus halus tanpa dicerna dan dengan mudah difermentasi 

menjadi asam lemak rantai pendek oleh flora di usus besar. Soluable dietary 

fiber meliputi pektin, inulin, karagenan, alginat, gum, musilago, dan sebagian 
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hemiselulosa (Wong & Jenkins, 2007; Carvalho et al., 2009; Lattimer & 

Haub, 2010).  

Di Indonesia sampai saat ini belum ada baku kebutuhan serat 

makanan. Di Amerika asupan serat makanan yang direkomendasikan untuk 

orang dewasa adalah 25 g/hari untuk perempuan  dan 38 g/hari untuk laki-laki 

(usia 19-50 tahun) (Food and Nutrition Board, 2002; King, Mainous & 

Lambourne, 2012). Asupan serat makanan masyarakat di perkotaan sekitar 

9,9 g/hari dan di perdesaan sekitar 10,7 g/hari per orangnya (Sari, Prihatin & 

Bantas, 2014).  

 

2.4 Pengaruh Konsumsi Protein Kedelai Terhadap Kadar Kolesterol 

Studi kepada manusia yang pertama mengenai efek penurunan kadar 

kolesterol oleh protein kedelai adalah pada tahun 1967, dilakukan 

penggantian protein dengan protein kedelai dengan asupan sebesar 100 g/hari 

didapatkan hasil penurunan kadar kolesterol >2,59 mmol/L pada pria 

hiperkolesterolemia (Hodges et al., 1967). Namun publik belum memberikan 

perhatian lebih kepada hasil studi tersebut hingga sebuah penelitian meta-

analisis dipublikasikan pada tahun 1995.  

Anderson et al (1995) menganalisis 38 clinical controlled studies pada 

rentang tahun 1977-1994. Dari 38 penelitian tersebut, 30 penelitian dilakukan 

pada penderita hiperkolesterolemia. Hasilnya adalah rata-rata asupan protein 

kedelai adalah 47 g/hari, dengan rentang 17-124 gram, didapatkan hasil yang 

cukup signifikan yaitu, terjadi penurunan kolesterol total 9,3%, kolesterol 

LDL 12,9%, triasilgliserol 10,5%, dan tidak terjadi perubahan signifikan pada 
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kadar kolesterol HDL, dibandingkan dengan protein hewani (Anderson et al., 

1995; Xiao, 2008).  

Dalam hal ini protein kedelai dijadikan sebagai suplementasi pada 

terapi non-farmakologi penderita hiperkolesterolemia. Berdasarkan sumber 

lain protein kedelai dapat menurunkan kolesterol total dan kolesterol LDL 10-

12%. Sebagian besar studi menggunakan asupan protein kedelai lebih dari 40 

mg/hari. Sebuah studi menunjukkan asupan 25 mg/hari berhubungan dengan 

penurunan kolesterol LDL sebesar 5 mg/dL (Dewell, Hollenbeck, & 

Hollenbeck, 2006; Jenkins et al., 2000; PERKI, 2013). Penelitian lain yang 

menunjukkan hasil adanya hubungan signifikan adalah penelitian oleh Thorp 

et al (2008) dengan memberikan diet mengandung protein kedelai selama 6 

minggu, didapatkan penurunan kadar kolesterol total (Thorp et al., 2008). 

American Academy of  Family Physicians merekomendasikan konsumsi 

harian yang mengandung 25 gram protein kedelai. Rekomendasi tersebut 

dengan evidence rating level C (yaitu berdasarkan konsensus, bukti berbasis 

penyakit, praktik klinik, opini para ahli, atau kasus serial) (Michelfelder, 

2009). 

Mekanisme penurunan kadar kolesterol oleh kedelai sebenarnya 

belum sepenuhnya dimengerti. Namun beberapa studi menyebutkan bahwa 

komponen kedelai dapat meregulasi metabolisme lipid dengan modulasi 

aktivitas faktor transkripsi utama dan dengan demikian mengubah ekspresi 

gen yang terlibat pada proses lanjutannya dalam lipogenesis maupun lipolisis. 

Asupan protein kedelai mengubah ekspresi gen pengatur sterol yang terikat 

protein tipe 1/SREBP-1 (sterol regulatory element binding protein), reseptor 
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aktivasi proliferasi peroksisomal, dan reseptor X hepar (Torres, Torre-

Villalvazo & Tovar, 2006). 

Protein kedelai menurunkan rasio insulin/glukagon, yang bertanggung 

jawab menyebabkan penurunan ekspresi faktor transkripsi di hepar yaitu 

SREBP-1 (sterol regulatory element binding protein). Penurunan pada faktor 

transkripsi tersebut menyebabkan menurunnya ekspresi beberapa enzim yang 

bersifat lipogenik sehingga kadar kolesterol menurun. Konsumsi kedelai juga 

mengurangi lipotoksisitas pada hepar dengan mempertahankan jumlah 

adiposit fungsional, mencegah transfer asam lemak ke jaringan adiposa 

tambahan. Selanjutnya, komponen penting kedelai yaitu isoflavon 

merangsang faktor transkripsi SREBP-2, menyebabkan peningkatan 

clearance kolesterol serum (Torres, Torre-Villalvazo & Tovar, 2006).  

 

2.5 Pengaruh Konsumsi Serat Terhadap Kadar Kolesterol 

Serat larut air seperti pektin, gum, mucilago, polisakarida alga dan 

hemiselulosa dapat menurunkan kolesterol LDL melalui mekanisme 

pengikatan asam empedu dan hasil fermentasi serat oleh bakteri pada kolon 

(asetat, propionat, dan butirat) yang dapat menghambat sintesis kolesterol 

(Krummel, 2008). Serat larut air dapat ditemukan pada bahan makanan 

seperti oat, gandum, biji-bijian, psilium (Ard & Franklin, 2006). 

Diet serat yang yang larut dalam air seperti kacang polong, sayuran, 

buah, dan sereal mempunyai efek hipokolesterolemik (Brown et al., 1999). 

Diet serat yang larut dalam air sebanyak 5-10 mg/hari dapat menurunkan 
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kolesterol LDL sebesar 5% (FDA, 1999). Anjuran diet serat yang larut dalam 

air untuk menurunkan kolesterol adalah 5-15 mg/hari (Rideout et al., 2008).  

Hasil meta-analisis oleh Brown et al (1999) menunjukkan bahwa 

konsumsi serat makanan sebanyak 2-10 gram/hari menyebabkan penurunan 

yang kecil namun signifikan pada kadar kolesterol total. Penelitian lain 

menunjukkan, prevalensi hiperkolesterolemia lebih tinggi pada individu 

dengan diabetes melitus yang mengkonsumsi serat makanan kurang dari 

median asupan subjek penelitian (29 gram/hari) dan berisiko lebih tinggi 

untuk hiperkolesterolemia (OR = 1,38; p =0,04) (Narayan et al., 2014). 

Berdasarkan berbagai studi, terdapat beberapa mekanisme utama yang 

cukup diterima untuk menjelaskan mengenai penurunan kadar kolesterol oleh 

serat makanan. Pertama, pencegahan reabsorpsi garam empedu dari usus 

halus menyebabkan peningkatan ekskresi garam empedu pada feses. Kedua, 

menurunkan respon glikemik menyebabkan rendahnya stimulasi insulin 

terhadap sintesis kolesterol di hepar. Ketiga, efek fisiologis dari fermentasi 

produk serat makanan larut air, terutama propionat (asam lemak rantai 

pendek) (Gunnes & Gidley, 2010).  

Konsumsi serat makanan larut maupun serat makanan tidak larut 

dapat mempengaruhi absorpsi lemak dengan mengikat asam lemak, kolesterol 

dan garam empedu sehingga tidak dapat berikatan dengan micelle yang 

berguna untuk melewati enterosit, akibatnya lemak tidak diserap dan 

diteruskan ke usus besar untuk dieksresi. Maka, garam empedu dan kolesterol 

yang ke hepar (sirkulasi enterohepatik) berkurang, menyebabkan penurunan 

kadar kolesterol sel hepar. Hal tersebut akan meningkatkan pengambilan 
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kolesterol darah yang akan digunakan untuk sintesis garam empedu yang 

baru, berakibat penurunan kadar koleseterol darah (Rideout et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Mekanisme potensial yang menjelaskan efek hipokolesterolisme yang 

berhubungan dengan konsumsi serat makanan (Rideout et al., 2007) (Singkatan: 

ABCG5/G8, ATP-binding cassette transporter G5 and G8; C; cholesterol; CE, 

cholesteryl ester; CYP7A, cholesterol 7a-hydroxylase; GG, guar gum; LDLr, low 

density lipoproetin receptor; NPC1L1, Niemann-Pick-C-1 like 1; SCFA, short-

chain fatty acids; SREBP2, sterol regulatory element binding protein 2.) 
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2.6  Semi Quantitaive Food Frequency Quesionaire (SQFFQ) 

Penilaian konsumsi pangan tingkat individu dapat dilakukan dengan 

berbagai macam metode berdasarkan kegunaannya, salah satunya adalah 

metode penilaian dengan kuesioner frekuensi makanan (food frequency 

quesionaire / FFQ). Metode frekuensi makanan adalah untuk memperoleh 

data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi 

selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun. Metode ini 

menggunakan kuesioner yang terdiri dari daftar jenis makanan dan minuman. 

Bahan makanan yang ada dalam daftar kuesioner tersebut adalah yang 

dikonsumsi dalam frekuensi cukup sering oleh responden (Supariasa, Bakri, 

& Fajar, 2001). 

Food frequency quesionaire (FFQ) terdiri dari dua komponen yaitu 

daftar jenis pangan dan frekuensi konsumsi pangan. Food frequency 

quesionaire (FFQ) dapat dilakukan dengan cara wawancara maupun diisi 

sendiri oleh responden. Kuesioner disusun secara rinci, meliputi daftar 

makanan dan jawaban subjek untuk seberapa sering dan dalam jumlah 

masing-masing makanan yang dimakan per hari, per minggu, dan per bulan 

(Supariasa, Bakri, & Fajar, 2001). 

Pada umumnya FFQ digunakan untuk merangking individu 

berdasarkan besaran asupan zat gizi, tetapi tidak dirancang untuk 

memperkirakan asupan secara absolut. Meskipun demikian, cara ini lebih 

akurat untuk menentukan rata-rata asupan zat gizi jika menu makanan dari 

hari ke hari sangat bervariasi. Pemilihan metode FFQ untuk pengukuran 

konsumsi makanan biasanya oleh karena tujuan penelitian yang hanya untuk 
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mengetahui kebiasaan dan pola konsumsi dari sekelompok masyarakat 

(Supariasa, Bakri, & Fajar, 2001).  

Terdapat beberapa jenis FFQ, yaitu: (a) simple or non quantitative 

FFQ, tidak memberikan tentang porsi yang biasa dikonsumsi sehingga 

menggunakan standar porsi, (b) semiquantitative FFQ (SQFFQ), memberikan 

porsi yang konsumsi misalnya sepotong roti, secangkir kopi dan sebagainya, 

(c) quantitative FFQ, memberikan pilihan porsi yang biasa dikonsumsi, 

seperti kecil, sedang, atau besar. Keunggulan metode FFQ yaitu (a) berguna 

untuk memilih makanan yang biasanya dikonsumsi dan dapat digunakan 

untuk membuat peringkat individu berdasarkan asupan nutrien (rendah atau 

tinggi), (b) memerlukan waktu singkat untuk mengecek jawaban dalam 

kuesioner, (c) relatif murah, (d) tidak mempengaruhi kebiasaan makan 

responden, (e) penolakan oleh responden biasanya kecil, (f) cocok bagi survei 

untuk jumlah populasi besar, (g) dapat diisi sendiri oleh responden, (h) dapat 

membantu untuk melihat hubungan antara diet dengan penyakit (Fatmah, 

2010).  

Selain itu terdapat beberapa kelemahan dari FFQ, yaitu (a) 

memerlukan memori atas pola makan di masa lalu dan asupan saat ini 

mungkin mempengaruhi pelaporan masa lampau, (b) mungkin kurang teliti 

dan seringkali perhitungan kompleks dibutuhkan untuk estimasi frekuensi, (c) 

kuantifikasi asupan makanan mungkin kurang teliti karena rendahnya 

estimasi untuk mengingat porsi atau pemakaian ukuran standar porsi, (d) 

terbatasnya kemungkinan memasukkan spesifikasi makanan dalam kuesioner 

dan tingginya jumlah jenis makanan (Fatmah, 2010). 
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2.7 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Gambar 5. Kerangka teori 
 

 

Keterangan:  

     = Variabel yang diteliti   
 

Kadar kolesterol 

total ↑ 
Kadar Kolesterol total ↓ 

Faktor risiko 

tidak dapat 

dimodifikasi: 

usia, jenis 

kelamin, 

genetik 

Pola Konsumsi 

Konsumsi serat 

- peran isoflavon 

kedelai 

- meregulasi 

ekspresi gen 

yang terlibat 

dalam lipogene- 

sis dan lipolisis  

Konsumsi protein 

kedelai dan hasil 

olahannya 

Konsumsi tinggi 

kolesterol dan 

lemak jenuh 

- pencegahan 

reabsorpsi garam 

empedu 

- menurunkan 

respon glikemik  

- efek fisiologis 

hasil fermentasi 

serat 

 

Makanan 

hipokolesterolemik 

Makanan 

hiperkoleste-

rolemik 
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2.8 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6. Kerangka konsep 
 

 

2.9 Hipotesis 

a.  Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak terdapat hubungan konsumsi protein kedelai serta konsumsi serat 

makanan dengan kadar kolesterol total pada pasien Puskesmas Kedaton 

Bandar Lampung. 

b.  Hipotesis Alternatif (Ha) 

 Terdapat hubungan konsumsi protein kedelai serta konsumsi serat 

makanan dengan kadar kolesterol total pada pasien Puskesmas Kedaton 

Bandar Lampung. 

Kadar Kolesterol total ↓ 

Pola Konsumsi 

Konsumsi serat 

- peran isoflavon 

kedelai 

- meregulasi ekspresi 

gen yang terlibat 

dalam lipogenesis dan 

lipolisis  

Konsumsi protein 

kedelai dan hasil 

olahannya 

- pencegahan reabsorpsi 

garam empedu 

- menurunkan respon 

glikemik  

- efek fisiologis hasil 

fermentasi serat 

 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 


