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ABSTRACT 
 

Background : Sedentary lifestyle as the negative consequences of modernization that cause 
eating disorders, causing a tendency to consume fast food, high in fat, especially trans fatty 
acids and low in fiber is a trigger factor of metabolic syndrome problem. 

 
Objective : To know the description of trans fatty acid intake and total fat intake with 
incidence of metabolic syndrome in outpatients at the Endocrine Clinic Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar. 

 
Methods : This was a descriptive study with cross sectional approach. The sample is 
outpatient endocrine clinic with total sampling 31 people, selected through purposive 
sampling. Intake of total fat and trans fat obtained through 2x24-hour food recall. The pattern 
of consumption of trans fatty acids obtained through the FFQ (Food Frequency). Incidence of 
metabolic syndrome were secondary data. 

 
Results : The study showed that total fat intake sample were 93.35% at risk, and 6.45% 
good. Trans fat intake were 90.23% and 9.68% is low. Good consumption pattern of trans 
fatty acids were 54.84% and 45.16% at risk. 

 
Recommendation : Recommended to implement dietary and healthy lifestyle, intake of total 
fat and trans fat is reduced. For further research suggested examining other factors that 
influence the incidence of metabolic syndrome. 
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PENDAHULUAN 
 

Sindrom metabolik (SM) adalah suatu 
kumpulan penyakit subklinik akibat pola hidup 
yang tidak sehat. Pada tahun 1998, WHO 
memperkenalkan istilah sindrom metabolik yang 
merupakan suatu faktor risiko multiple untuk 
penyakit kardioserebrovaskuler, sindrom ini 
berkembang melalui unsur yang saling terkait 
antara obesitas dan kerentanan metabolik 
(WHO, 2003) 

Pedoman dari Kolesterol Nasional 2001, 
kriteria yang sering digunakan dalam menilai 
pasien sindrom metabolik adalah NCEP – ATP 

III, yaitu apabila seseorang memenuhi 3 dari 5 
kriteria yang disepakati, antara lain : lingkar 
perut pria > 102 cm dan wanita > 88 cm, 
hipertrigliseridemia (kadar serum trigliserida > 
150 mg/dl), kadar HDL <40 mg/dL untuk pria, 
dan < 50 mg/dL untuk wanita, tekanan darah  
>130 mmHg dan kadar glukosa darah puasa > 
100 mg/dL (Jauhari, 2007). Laporan yang 
dipublikasikan oleh NCEP ATP III tahun 2001 
memperkirakan bahwa paling kurang 47 juta 
orang Amerika akan menderita sindrom 
metabolik pada tahun 2010. Sedangkan di 



Media Gizi Pangan, Vol. X, Edisi 2, Juli – Desember 2010 Asam lemak trans, lemak total, sindrom metabolik 

 40

Eropa, berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Hu G et al. pada tahun 2004, 
ditemukan bahwa prevalensi sindrom metabolik 
adalah 15,7% pada pria dan 14, 2% pada 
wanita. Untuk wilayah Mediterania, Ferranini et 
al pada tahun 1991 menemukan bahwa lebih 
dari 70% orang dewasa memiliki minimal satu 
karakteristik utama dari sindrom metabolik 
sebesar 25% pada pria dan 15% pada wanita 
(Waspadji, 2009). 

Penelitian mengenai prevalensi sindrom 
metabolik di Indonesia sangat bervariasi, di 
Semarang 297 penderita DM tipe 2 yang 
menjalani rawat jalan di Poliklinik Endokrinologi 
Rumah Sakit Dr. Kariadi, 52,2% pasien 
memenuhi kriteria WHO dan 73% memenuhi 
kriteria ATP III. Di RSUD. Dr. Soetomo, 
Surabaya didapatkan bahwa dari 100 orang, 
29% memenuhi kriteria WHO dan 31% 
memenuhi kriteria ATP III (Tjokoprawiro, 2005). 
Di Makassar dilaporkan pada sebuah studi yang 
dilakukan John Adam M.F pada oktober 2002 
hingga Januari 2003, dari 227 pria berumur 21 – 
81 tahun, 56,4% memenuhi kriteria ATP III, 
kelompok usia 46-55 tahun yakni 35,9%, < 35 
tahun yang menderita sindrom metabolik 35,7%, 
dan  prevalensi sindrom metabolik di Rumah 
Sakit Akademis Jaury Yusuf Makassar sebesar 
33,4% dengan total penderita sebanyak 407 
orang. Angka ini ditemukan sama dengan yang 
ada pada Negara maju. Hal ini membuktikan 
bahwa fenomena sindrom metabolik sudah 
meningkat dan dapat menjadi salah satu 
masalah kesehatan. (Adam M.F, 2005). 

Kunjungan pasien rawat jalan di Poli 
Endokrin Rumah Sakit Dr. Wahidin 
Sudirohusodo tahun 2008 sebanyak 10071 
kunjungan dan pada tahun 2009 sebanyak 9752 
kunjungan, pada bulan Januari tahun 2010 total 
kunjungan pasien rawat jalan sekitar 865 
kunjungan dengan perbandingan laki – laki 352 

kunjungan dan perempuan 513 kunjungan. 
(Data Sekunder Rumah Sakit Dr. Wahidin 
Sudirohusodo Makassar)  

Asupan asam lemak trans dan lemak 
total berkorelasi positif dengan asam lemak 
jenuh. Setiap penambahan asupan lemak jenuh 
akan menaikkan asupan asam lemak trans 
sebesar 0,03% energi total. Asupan asam lemak 
trans berhubungan negatif dengan kadar HDL, 
LDL, Kolesterol, Trigliserida, dan pencetus 
hiperlipidemi pada penderita DM. Kontribusi 
tertinggi asupan asam lemak  trans adalah 
makanan gorengan karena proses deep frying, 
produk yang menggunakan lemak pelembut 
(shortening) seperti makanan ringan, makanan 
cepat saji, makanan beku. 

Setiap peningkatan satu persen asam 
lemak trans dapat meningkatkan kadar LDL 
sebesar 0,04 mmol/L dan menurunkan HDL 
sebanyak 0,013 mmol/L (Lawrence, 2005). 
Mengkonsumsi asam lemak trans beresiko 1,58 
kali mengalami hiperkolesterolemia, obesitas 
abdominal, serta tekanan darah dibandingkan 
yang jarang mengkonsumsinya. 

Asupan lemak total perhari masyarakat 
perkotaan sebesar 21,96% - 26,52% dan 
masyarakat pedesaan sebesar 19,08%, 
sedangkan asupan lemak jenuh sebesar 15,54% 
dari energi total. Kontribusi tertinggi asupan 
lemak total berasal dari makanan gorengan 
70%, dan 80% minyak nabati dari lemak total. 
(Ratu, 2006). 

Dengan melihat tingginya angka 
konsumsi asupan lemak total, dan asam lemak 
trans serta tingginya prevalensi kejadian sindrom 
metabolik sehingga peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai gambaran pola 
konsumsi asam lemak trans dan asupan lemak 
total dengan kejadian sindrom metabolik. 
 

 
METODE PENELITIAN 
 
Desain penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah 
penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu Untuk 
mengetahui gambaran konsumsi asam lemak 
trans dan asupan lemak total dengan kejadian 
sindrom metabolik. 
 
Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada poli 
Endokrin Rumah Sakit   Dr. Wahidin 

Sudirohusodo Makassar pada bulan Juni - Juli  
2010. 
 
Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua pasien rawat jalan poli endokrin pada 
saat penelitian berlangsung di Rumah Sakit Dr. 
Wahidin Sudirohusodo. Sampel dari penelitian 
ini diambil secara purposive sampling, dengan 
kriteria yang ditentukan sebagai berikut: Usia 
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produktif (30 - 60 tahun), bersedia menjadi 
sampel, tidak dalam keadaan hamil, mampu 
berkomunikasi dan memiliki hasil pemeriksaan 
laboratorium. Berdasarkan kriteria diatas, maka 
didapatkan jumlah sampel sebanyak 31 orang. . 
 
Pengumpulan data 

Data primer yang dikumpulkan meliputi 
data konsumsi asam lemak trans dan asupan 
lemak total di peroleh melalui Recall 2 x 24 jam, 
data pola konsumsi asam lemak trans di peroleh 

melalui FFQ (Food Frequency Quesionary) dan 
data lingkar perut di peroleh melalui pengukuran 
antropometri. Data sekunder yang dikumpulkan 
meliputi data rekam medik pasien berupa  tensi, 
HDL, trigliserida, dan gula darah puasa (GDP) 
diperoleh dari bagian administrasi rumah sakit 
yang menjadi tempat penelitian beberapa jumlah 
pasien rawat jalan yang berkunjung ke poli 
endokrin Rumah Sakit Dr.Wahidin Sudirohusodo 
Makassar. 

 
 
HASIL PENELITIAN 
 

Diperoleh sampel sebanyak 31 orang 
dengan kriteria sampel usia produktif (30 – 60 
tahun), bersedia menjadi responden, tidak dalam 
keadaan hamil, mampu berkomunikasi, memiliki 

hasil pemeriksaan laboratorium. Distribusi 
tentang status gizi berdasarkan kriteria 
syndrome metabolik  dapat dilihat pada tabel 1

. 
Tabel 1 

Distribusi sampel menurut kriteria sindrom metabolik 
 

Kriteria Sindrom Metabolik n % 

Lingkar Perut 

Trigliserida 

HDL 

GDP 

Hipertensi  

13 

30 

25 

24 

20 

11.6 

26.79 

22.32 

21.43 

17.86 

Jumlah 112 100.0 

           
Berdasarkan hasil pengumpulan data, 

dapat diketahui bahwa kriteria sindrom metabolik 
tertinggi terdapat pada tingginya kadar 
trigliserida sebanyak 30 orang (26,79 %) dan 

kriteria sindrom metabolik terendah yaitu lingkar 
perut sebanyak 13 orang (11.6%).Distribusi 
tentang asupan lemak total dapat dilihat pada 
tabel 2. 

  
Tabel 2 

Distribusi sampel menurut asupan lemak total  
.  

Asupan Lemak Total n % 

Baik 
Berisiko 

2 
29 

6.45 
93.35 

Jumlah 31 100.0 
 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, 
dapat diketahui bahwa jumlah asupan lemah 
total yang dikonsumsi oleh responden yang 
berisiko yaitu > 25% dari total kebutuhan energi 

ialah sebanyak 29 orang (93.35%) dan yang 
baik yaitu ≤ 25% dari total kebutuhan energi 
ialah 2 orang (6.45%). 



Media Gizi Pangan, Vol. X, Edisi 2, Juli – Desember 2010 Asam lemak trans, lemak total, sindrom metabolik 

 42

Tabel 3 
Distribusi sampel menurut asupan lemak trans  

Asupan Lemak Trans  n % 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

28 
3 
0 

90.32 
9.68 

0 
Jumlah 31 100.0 

 
Diketahui bahwa jumlah asam lemak trans 

yang di konsumsi oleh responden pada 
umumnya rendah yaitu ≤ 2% dari total 
kebutuhan energi sebanyak 28 orang (90.32%) 

dan kategori sedang sebanyak 3 orang 
(9.68%).Distribusi tentang Pola konsumsi asam 
lemak dapat dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4 

Distribusi sampel menurut pola konsumsi asam lemak trans  
 

Pola Makan asam Lemak trans n % 

Baik 

Berisiko 

17 

14 

54.84 

45.16 

Jumlah  31 100.0 

     
Berdasarkan hasil pengumpulan data, 

dapat diketahui bahwa pola konsumsi asam 
lemak trans responden tergolong baik sebanyak 

17 orang (54.84%) dan yang berisiko sebanyak 
14 orang (45.16%). 

 
 
PEMBAHASAN 
 

Sindrome metabolic merupakan 
kumpulan gabgguan metabolic sebagai salah 
satu akibat kurangnya pengontrolan terhadap 
kebiasaan makan dan berakibat serius bagi 
kesehatan. Hal ini erat kaitannya dengan 
peningkatan serum kolesterol, tekanan darah 
dan kadar gula darah. Seseorang yang 
mempunyai pola makan tidak terkontrol memiliki 
risiko hiperkolesterolemia 1,5 kali lebih besar 
dari pada yang bergizi normal. 
(Darmawangsa,2008). 

Kriteria sindrom metabolik pada 
penelitian ini menunjukan bahwa peningkatan 
kadar trigliserida (26.79%), penurunan kadar 
HDL (22.32%), GDP (21.43%), Tensi darah 
(17.86%), dan terakhir lingkar perut (11.6%). 
Semua responden memenuhi kriteia 3 dari 5 
gejala sindrom metabolik. Hal ini sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan oleh NCEP – ATP 
III.Perubahan pola makan dianggap merupakan 
salah satu faktor yang menyebabkan 
meningkatnya kejadian sindrom metabolik. 
Asam lemak trans dan asam lemak jenuh 
mempunyai sifat  aterogenik atau  

hiperkolesterolemik dibanding asam lemak lain. 
Pada penelitian ini didapatkan asupan lemak 
total responden berisiko (93.55%), dan asupan 
lemak trans (90.32%) tergolong rendah. Korelasi 
positif antara asupan lemak total dan  lemak 
trans dengan kadar kolesterol plasma. 
Walaupun konsumsi asupan lemak trans 
tergolong rendah akan tetapi ini cukup 
berbahaya karena dapat menghilangkan fungsi 
asam lemak tidak jenuh dan meningkatkan asam 
lemak jenuh sehingga terjadi ketidak normalan 
profil lipid, asupan lemak total merupakan faktor 
yang berperan terhadap kadar profil lipid. 

Hasil penelitian mengenai pola 
konsumsi asam lemak trans dan asupan lemak 
total dari 31 responden yang dijadikan sampel 
pola konsumsi asam lemak trans responden 
pada umumnya baik sebanyak (54.84%) dan 
berisiko sebanyak (45.16%). Sedangkan pada 
bahan makanan yang paling sering dikonsumsi 
responden yang berasal dari asam lemak trans 
buatan ialah pada makanan siap saji tertinggi 
ialah chicken nugget (37.24%), pada snack 
kemasan tertinggi ialah biscuit (29.28%), pada 
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produk bakery yang tertinggi ialah donat 
(24.28%), pada makanan olahan tertinggi ialah 
tahu goreng (22.30%), pada minyak dan 
margarine tertinggi adalah minyak (55.46%) dan 
terakhir yaitu asam lemak trans alami tertinggi 
yang dikonsumsi oleh responden ialah susu sapi 
(24.58%). Data tersebut menunjukkan bahwa 
kontribusi tertinggi asam lemak trans berasal 
dari asam lemak trans buatan yaitu minyak dan 
margarine, adapun yang berasal dari lemak 
trans alami dengan jumlah yang sedikit dan tidak 
membahayakan tubuh. 

Faktor lain dari rendahnya konsumsi 
asam lemak trans disebabkan karena responden 
sudah mengetahui makanan–makanan yang 
mengandung asam lemak trans yang berbahaya 
ini. Sehingga mereka sadar bahwa asam lemak 
trans perlu dibatasi asupannya perhari yaitu < 
1%. Pengetahuan tersebut diperoleh dari dokter 
pada saat berobat maupun dari keluarganya. 

Meskipun sebagian besar responden 
memiliki asupan lemak trans yang rendah akan 
tetapi asupan lemak total tinggi, dan frekuensi 
konsumsi asam lemak trans alami tinggi dan ini 
yang menyebabkan terjadinya peningkatan 
Trigliserida, GDP, Tensi darah, dan penurunan 
HDL. 

Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa 
faktor makanan utamanya konsumsi asam 
lemak total dan asam lemak trans 
mempengaruhi kejadian sindrom metabolik pada 
sebagian besar responden. Diketahui bahwa 
selain faktor makanan, masih banyak faktor lain 
yang menunjang terjadinya sindrom metabolik 
yaitu faktor obesitas, lingkungan yang dapat 
diperbaiki atau dihilangkan sedangkan faktor 
alami tidak dapat diperbaiki atau diubah. Faktor 
alami yang di maksud adalah resiko karena 
keturunan/genetik. 

 
 

KESIMPULAN 
 
1. Asupan lemak total pada pasien sindrom 

metabolik beresiko menaikkan kadar profil 
lipid darah yaitu 93.55% 

2. Asupan lemak trans pada pasien sindrom 
metabolik tergolong masih rendah yaitu 
90.32%  

3. Pola konsumsi asam lemak trans 
responden pada umumnya baik sebanyak 
54.84% dan berisiko sebanyak 45.16%. 

 

 

SARAN 
 
1. Dilakukan penelitian lanjutan dengan 

pariabel lain  seperti kadar asam lemak 
jenuh dan lemak tidak jenuh, serta bisa 
menghubungkan antara tingkat asupan serat 

dengan perubahan kadar profil lipid pada 
pasien sindrom metabolic 

2. Penderita sindrom metabolik sebaiknya 
mengurangi konsumsi lemak total dengan 
menerapkan diit rendah lemak. 
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