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ABSTRAK 
 

 

 

Hubungan Kadar Kolesterol Dan Stres Dengan Hipertensi 
Pada Usia Menopause 

 
 

Visca Elvira Yandani1,Hendra Yulita2,Khalidatul Khair Anwar2
 

 
Latar belakang: Menopause merupakan tahap akhir proses biologis yang 
dialami wanita berupa penurunan produksi hormon seks wanita yaitu estrogen 
dan progesterone dari indung telur. Insiden hipertensi meningkat tajam pada 
wanita usia menopause yang berisiko tinggi menderita hipertensi, dibandingkan 
dengan wanita premenopause. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara kadar kolesterol dan stres dengan 
hipertensi pada usia menopause. 
Hasil:Jurnal ke-1 menunjukan bahwa ada hubungan antara kenaikan tekanan 
darah terhadap stres dengan kejadian hipertensi diperoleh hasil pada wanita 
respon stres memiliki resiko tinggi hipertensi dengan P=0,045 < 0,05.Jurnal ke-2 
menunjukan bahwa tingkat stres dan kecemasan dengan kejadian hipertensi 
didapatkan hasil nilai signifikansi P=0,000> 0,05 terdapat hubungan yang 
bermakna antara tingkat stres dan kecemasan dengan kejadian hipertensi pada 
lansia.Jurnal ke-3 hasil penelitian menunjukan koefisien korelasi 0,614 dengan 
signifikansi 0,001 < 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara 
hipertensi dengan tingkat stres. Semakin tinggi tingkat stres maka semakin tinggi 
resiko terjadinya hipertensi pada menopause. Jurnal ke-4 hasil terdapat 
hubungan antara stres dengan tekanan darah pada lansia hipertensi di peroleh p 
value sebesar 0,024 dengan taraf signifikasi sebesar 0,05.Jurnal ke-5 hasil 
penelitian terdapat korelasi yang sangat kuat antara depresi, kecemasan dan 
stres pada tekanan darah pada lansia dengan korelasi 0,875 yang berarti bahwa 
semakin tinggi tingkat depresi, kecemasan dan stres pada lansia maka semakin 
tinggi kecenderungan untuk hipertensi.Jurnal ke-6 di peroleh ada  hubungan 
yang signifikan antara kadar kolesterol dengan hipertensi dengan koefisien 
korelasi 0,688 menandakan hubungan yang tinggi antara kadar kolesterol 
dengan tekanan darah pada penderita hipertensi di dusun sidomulyo desa 
rejoajeng dengan nilai signifikansi 0,000 <0,05. 
Kesimpulan : Hasil review yang dilakukan ditemukan bahwa ada pengaruh 
hubungan kadar kolesterol dengan hipertensi pada umur menopause dan ada 

pengaruh stres dengah hipertensi pada usia menopause. 
 

Kata Kunci: Kadar Kolesterol, Stres, Hipertensi, Usia Menopause 
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ABSTRACT 

The Relationship Of Cholesterol Levels And Stress With 

Hypertension At The Age Of Menopause 

Visca Elvira Yandani1,Hendra Yulita2,Khalidatul Khair Anwar2
 

 
 

Background: Menopause is the final stage of biological processes experienced 
by women in the form of decreased production of female sex hormones namely 
estrogen and progesterone from the ovaries. The incidence of hypertension 
increases sharply in menopausal women who are at high risk of suffering from 
hypertension, compared with premenopausal women. 
Objective: to determine the relationship between the correlation between 
cholesterol and stress with hypertension at the age of menopause. 
Results: The 1st journal shows that the relationship between increased blood 
pressure to stress with the incidence of hypertension obtained results in stress 
response women have a high risk of hypertension with P = 0.045 <0.05. The 
second journal shows that the level of stress and anxiety with the incidence of 
hypertension the results obtained significance value P = 0.000> 0.05 there is a 
significant relationship between stress and anxiety levels with the incidence of 
hypertension in the elderly. The 3rd journalistic results showed a correlation 
coefficient of 0.614 with a significance of 0.001 <0.05 then there is a significant 
relationship between hypertension with stress levels. The higher the stress level, 
the higher the risk of hypertension in menopause. The 4th journal result shows 
that there is a relationship between stress and blood pressure in elderly 
hypertension obtained p value of 0.024 with a significance level of 0.05. The 5th 
Journal of the research results there is a very strong correlation between 
depression, anxiety and stress on blood pressure in the elderly with a correlation 
of 0.875 which means that the higher the level of depression, anxiety and stress 
in the elderly, the higher the tendency for hypertension. obtained a significant 
relationship between cholesterol levels and hypertension with a correlation 
coefficient of 0.688 indicating a high relationship between cholesterol levels and 
blood pressure in patients with hypertension in the village Sidomulyo Rejoajeng 
village with a significance value of 0,000 <0.05. 

Conclusion: The results of a review conducted found that there is an effect of 
the correlation of cholesterol levels with hypertension at the age of menopause 
and there is an influence of the influence of stress with hypertension at the age  
of menopause. 

Keywords: Cholesterol Levels, Stress, Hypertension, Menopause Age 

1 Student D-IV Midwifery Study Program Poltekkes Kendari 
2Lecturer at the Midwifery Department of the Poltekkes Kendari 

 

PENDAHULUAN 
 

Menopause adalah orang 
yang tidak lagi menstruasi 
selama satu tahun. Umumnya 

terjadi pada usia 50 tahun. 
Setelah menopause, indung telur 
masih tetap memproduksi 
estrogen namun dengan jumlah 
sangat kecil (Amalina, 2017). 

2 



 

 

 
 

Pada saat premenopause, 
hormon estrogen yang selama ini 
melindungi pembuluh darah dari 
kerusakan, sedikit demi sedikit 
menurun secara alami 
bersamaan dengan peningkatan 
usia, yang umumnya mulai terjadi 
pada umur 45-55 tahun. Insiden 
hipertensi meningkat tajam pada 
wanita usia menopause yang 
berisiko tinggi menderita 
hipertensi, dibandingkan dengan 
wanita premenopause. 

Hipertensi merupakan 
faktor risiko terkendali untuk 
stroke, dan diperkirakan 
berpengaruh terhadap 25% 
hingga 50% atau meningkatkan 
risiko 3-4 kali lipat kejadian  
stroke dibandingkan tidak 
hipertensi (Lloyd-Sherlock, dkk, 
2014). Data Global Status Report 
on Noncommunicable Disesases 
2010 dari WHO menyebutkan, 
40% negara  ekonomi 
berkembang memiliki penderita 
hipertensi, sedangkan negara 
maju hanya 35% . Menurut 
perwakilan WHO untuk Indonesia 
mengungkapkan bahwa terjadi 
peningkatan hipertensi jumlah 
penderita untuk pria maupun 
wanita dari 18% menjadi 31% 
dan 16% menjadi 29% (Juariyanti, 
2016). 

Prevalensi  hipertensi di 
Indonesia pada usia lanjut (lansia) 
sekitar 35-40% dan pada wanita 
pasca menopause sekitar 48,3%. 
Riset Kesehatan   Dasar tahun 
2013  dan tahun  2018 
melaporkan prevalensi hipertensi 
mencapai 25,8% dan 
34,1%(Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan, 
2018). 

Data yang diperoleh dari 
kunjungan pada unit-unit 
pelayanan seperti Puskesmas 
dan jaringannya. Penduduk yang 
berusia 18 tahun keatas 
melakukan pengukuran tekanan 
darah dari 160.975 orang atau 
12%, sebanyak 54.127 orang 
atau 33,62% yang mengalami 
hipertensi. Berdasarkan jenis 
kelamin, hipertensi lebih banyak 
ditemukan pada laki-laki yaitu 
sebesar 45,61%, berbanding 
30,21% pada perempuan ( Dinas 
Kesehatan Sultra, 2018). 

Hipertensi   pada  wanita 
menopause   dapat   dipengaruhi 
oleh penggunaan   kontrasepsi 
dan stres. Hasil penelitian Ardiani 
(2015)   tentang   faktor  risiko 
hipertensi      pada     wanita 
menopause      di      Rejomulyo, 
menunjukkan      bahwa      ada 
hubungan antara   tingkat   stres 
yang  tinggi    dengan  kejadian 
hipertensi      pada     wanita 
menopause  dengan   nilai    p = 
0,001. Penelitian Juariyanti (2016) 
menunjukkan bahwa faktor yang 
berhubungan    dengan  kejadian 
hipertensi pada kelompok wanita 
menopause    di  wilayah   kerja 
Puskesmas Tlogosari  Wetan 
yaitu usia p value= 0,028 
(OR=3,429). Penderita hipertensi 
tertinggi terjadi pada kelompok 
usia 56 – 77 tahun. Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan 
penderita hipertensi  adalah 
wanita yang memiliki usia diatas 
56 tahun, karena pada usia 
tersebut wanita telah mengalami 
menopause (Juariyanti, 2016). 

Kadar kolesterol yang tinggi 
atau hiperkolesterolemia  di 
dalam darah juga menjadi 
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pemicu penyakit hipertensi. Hal 
ini disebabkan karena kolesterol 
tinggi merupakan penyebab 
terjadinya sumbatan di pembuluh 
darah perifer yang mengurangi 
suplai darah ke jantung (Hareva, 
2008). 

Penelitian Hurani (2014) 
hubungan tingkat stres dengan 
derajat hipertensi pada pasien 
hipertensi di wilayah kerja 
Puskesmas Andalas Padang yang 
menunjukan terdapat hubungan 
yang signifikan antara tingkat stres 
dengan derajat hipertensi, 
penelitian tersebut juga 
menunjukan terdapat hubungan 
umur dengan tekanan darah 

Dengan dukungan teori, 
pengamatan dan study leterature 
yang dilakukan pada pasien yang 
menggunakan alat PICO. Tujuan 
dari study literature ini adalah ingin 
mengetahui hubungan kadar 
kolesterol dan stres dengan 
hioertensi pada usia menopause 
berdasarkan telaah lima jurnal. 

METODE 

Desain penelitian yang 
masuk dalam literature review ini 
menggunakan desain cross 
sectional. Jenis metode penelitian 
ini merupakan metode terbaik 
dalam menjawab pertanyaan klinis 
dilapangan. Tipe study yang 
direview adalah semua jenis 
penelitian yang menggunakan 
PICO untuk pencarian informasi - 
klinis yang mempengaruhi kadar 
kolesterol dan hipertens pada usia 
menopause. Partisipan yang 
ditenrukan untuk direview adalah 
ibu menopause yang mengalami 
hipertensi. Penelusuran dilakukan 
menggunakan PICO Goggle 

Search dengan kata kunci tiap 
variabel yang telah dipilih. Artikel 
yang ditemukan dibaca dengan 
cermat untuk melihat apakah 
artikel memenuhi kriteria inklusi 
penulis untuk dijadikan sebagai 
literature dalam  penulisan 
literature review. Pencaharian 
terbatas mulai dari tahun 2015- 
2020 yang diakses full text dalam 
format pdf serta memiliki desain 
cross sectional. Artikel penelitian 
yang terpublikasi merupakan 
hipertensi pada usia menopause 
akan dimasukan dalam lietratur 
review. 

Artikel yang masuk dalam 
kriteria inklusi dianalisis, berikut 
merupakan intisari yang diambil 
dari penelitian:  judul penelitian, 
nama  peneliti,  tahun   publikasi, 
metode, sampel, tempat penelitian, 
temuan, kesamaan, keunikan dan 
perbedaan,   dan  lain-lain. Untuk 
mencari artikel penulis melakukan 
pencarian    menggunakan  kata 
kunci yang sudah disusun. Setelah 
dilakukan   seleksi  berdasarkan 
kriteria  inklusi    dan    eksklusi 
didapatkan   6 artikel,   6  artikel 
tersebut  kemudian   dianalisis. 
Dibawah ini merupakan 6 daftar 
artikel dalam bentuk tabel: 

 
Penelusisran 
Fill text pdf 
(2015-2020) 

 
Penelusisran 
Fill text pdf 
(2017-2020) 

 

Eligible dengan 
kriteria inklusi 

 

Eligible untuk 
dianalisis 

  875 hasil  

  6 hasil  

5 hasil 

493 hasil 
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Gambar 1. Artikel 
berdasarlan kriteria inklusi dan 
eksklusi 
Daftar artikel hasil pencarian 
1. Korelasi asupan makanan, 

stres, dan aktivitas fisik 
dengan hipertensi pada usia 
menopause. Fera Yulistina , 
Sri Maryati Deliana, dan 
Eunike Raffy Rustiana , 2017. 

2. Hubungan antara tingkat stres 
dan kecemasan dengan 
kejadian hipertensi pada lansia 
di klinik islamic center 
samarinda. Annaas budi 
setyawan 2017 

3. Hubungan Antara Asupan 
Makanan, Stres, Dan Aktivitas 
Fisik Dengan Hipertensi Pada 
Usia Menopause Di 
Puskesmas Pangkalan Lada. 
Eko Sari Ajiningtyas, Siti 
Fatimah dan Rahmayanti 2018 

4. Hubungan Stres Terhadap 
Tekanan Darah Pada Lansia 
Hipertensi di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kadungora 
Kabupaten Garut. Citra 
Windani Mambang Sari, Nina 
Sumarni dan Yuliana Sri 
Rahayu 2019. 

5. The role of depression, anxiety, 
anda  stress   againt 
hypertension in the elderly. 
Noviana Dewi dan   Faqih 
Purnomosidi 2019 

6. Hubungan kadar kolesterol 
dengan tekanan darah 
Penderita hipertensi di dusun 
sidomulyo Desa rejoagung 
kecamatan  ploso  Heni 
Maryati .2017. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan buku panduan 

penulis literature review jurnal 
kebidanan Poltekes Kemenkes 
Kendari ditentukan minimal  5 
jurnal yang akan dianalisis. Dari 
keenam jurnal didapatkan dan 
akan dianalisis, masing-masing 
jurnal memiliki metode penelitian 
yang berbeda. Begitu pula dengan 
tempat penelitian yang dilakukan 
berbeda. 

Hasil penelitian pertama. 
Menunjukan bahwa untuk 
hubungan antara kenaikan 
tekanan darah terhadap stres 
dengan kejadian hipertensi 
diperoleh hasil pada wanita, 
respon stres memiliki resiko tinggi 
hipertensi dengan P=0,045 < 0,05. 
Terdapat hubungan  yang 
signifikan antara hipertensi dengan 
asupan lemak dengan P=0,000 < 
0,05. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara hipertensi dengan 
asupan natriun P= 0,000< 0,05. 
dan terdapat hubungan yang 
signifikan antara hipertensi dengan 
aktifitas fisik dengan P=0,017 < 
0,05. 

Menurut Jurianti (2016) 
tekanan darah sistolik meningkat 
lebih tajam pada wanita yang 
mengalami penuaan dibandingkan 
dengan laki-laki, dan ini mungkin 
terkait dengan perubahan 
hormonal selama menopause. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
tekanan darah adalah usia, jenis 
kelamin, tingkat pendidikan, 
aktivitas fisik, faktor genetik 
(keturunan), asupan makan, 
kebiasaan merokok, dan stress 
(Rosta, 2011). Menurut 
Singalingging (2011) rata-rata 
perempuan akan mengalami 
peningkatan resiko tekanan darah 
tinggi         (hipertensi)        setelah 
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menopouse yaitu usia diatas 45 
tahun. 

 
Hasil penelitian kedua. 

Jurnal ke-2 berdasarkan hasil 
penelitian menunjukan bahwa 
tingkat stres dan kecemasan 
dengan kejadian hipertensi 
didapatkan hasil nilai signifikansi 
P=0,000> 0,05 terdapat hubungan 
yang bermakna antara tingkat 
stres dan kecemasan dengan 
kejadian hipertensi pada lansia. 

Penelitian Ajiningtyas et all 
(2018) hubungan antara stres 
dengan hipertensi karena 
terjadinya peningkatan aktivitas 
saraf simpatis mengakibatkan 
meningkatnya tekanan darah 
secara tidak menentu. Hal ini 
menunjukan sangat banyak wanita 
mengalami hipertensi menopuase 
yang disebabkan oleh berbagai 
faktor diet yang tidak baik, stres 
dan obesitas. 

Menurut Setyawan (2018) 
penyakit tekanan darah pada 
lansia diperkirakan karena tingkat 
stres yang dialami seseorang, 
stres dapat meningkatkan tekanan 
darah. Selain proses penuaan 
pada menopause, stres 
merupakan hal tidak terhindarkan 
dari kehidupan manusia dan 
merupakan faktor-faktor yang 
dapat memicu hipertensi. Pada 
tekanan darah tinggi, jantung 
memompa darah ke tubuh dengan 
tekanan yang luar biasa tingginya, 
karena beberapa faktornya yaitu 
stres dan kecemasan. 

Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Yulistina (2017) 
menyatakan bahwa stres 
merupakan salah satu faktor yang 
dapat menyebabkan tekanan 

darah tinggi. 
Hasil penelitian ketiga. 

Jurnal ke-3 hasil penelitian 
menunjukan koefisien korelasi 
0,614 dengan signifikansi 0,001 < 
0,05 maka terdapat hubungan 
yang signifikan antara hipertensi 
dengan tingkat stres. Semakin 
tinggi tingkat stres maka semakin 
tinggi resiko terjadinya hipertensi 
pada menopause. 

Rahmayanti (2018) 
berpendapat bahwa, semakin 
tinggi tingkat stres, maka semakin 
tinggi resiko terjadinya hipertensi 
pada menopause. Hubungan 
tersebut dijelaskan bahwa stres 
pada wanita menopause 
dikarenakan stresor yang berada 
dari dalam (fisik dan psikis) 
maupun dari luar (psikososial) 
yang terjadi secara berkelanjutan. 
Hubungan antara stres dengan 
hipertensi karena terjadinya 
peningkatan aktivitas saraf 
simpatis, sehingga mengakibatkan 
peningkatan tekanan darah secara 
tidak menentu. 

Hasil penelitian keempat. 
Jurnal ke-4 hasil analisis 
menunjukan terdapat hubungan 
antara stress dengan tekanan 
darah pada lansia hipertensi di 
peroleh p value sebesar 0,024 
dengan taraf signifikasi sebesar 
0,05. 

Menurut Citra (2019), 
perempuan memiliki resiko lebih 
tinggi mengalami stres karena 
perempuan memiliki respon yang 
negative terhadap adanya konflik 
sehingga akan mudah mengalami 
stress. Stres mempercepat 
produksi senyawa berbahaya 
dalam tubuh, meningkatkan 
kecepatan denyut jantung dan 
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kebutuhan akan suplai darah, dan 
tidak lama kemudian 
meningktakan tekanan darah serta 
menimbulkan serangan jantung 
dan strok (Kowalsky, 2010). 

Peningkatan tekanan darah 
selama stres merupakan respon 
yang fisiologis. Syaraf jantung 
simpatis diaktifkan oleh stres, dan 
dampaknya lebih masuka akal 
untuk menurunkan tekanan darah 
melalui modifikasi perilaku. Stres 
meningkatkan resistensi pembuluh 
darah perifer dan curah jantung 
sehingga akan merangsang 
aktivitas saraf simpatik 
(Nurrahmania, 2012). 

Hubungan antara stres 
dengan hipertensi karena 
terjadinya peningkatan aktifitas 
saraf simpatis mengakibatkan 
meningkatnya tekanan darah 
secara tidak menentu. 
Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Sari & Usman, 
(2018) menyebutkan bahwa  
tingkat stres yang tinggi dapat 
mempengaruhi hipertensi yaitu 
sebanyak 40,3%,  hipertensi 
sangat mempengaruhi  tingkat 
stres pada lansia karea melalui 
saraf simpatis dapat meningkatkan 
tekanan darah secara intermiten. 

Menurut penelitian Ardiani, et 
all (2015) wanita menopause yang 
memiliki tingkat stres tinggi 
memiliki risiko 7,6 kali lebih tinggi 
terkena hipertensi daripada 
mereka yang memiliki tingkat stres 
lebih rendah. 

Hasil penelitian kelima. 
Jurnal ke-5 hasil  penelitian  saat 
ini diperoleh bahwa terdapat 
korelasi yang sangat kuat antara 
depresi, kecemasan dan stes pada 
tekanan darah pada lansia dengan 

korelasi 0,875 yang berarti bahwa 
semakin tinggi tingkat depresi, 
kecemasan dan stres pada lansia 
maka semakin tinggi 
kecenderungan untuk hipertensi. 

Rahmayanti (2018) 
berpendapat bahwa, semakin 
tinggi tingkat stres, maka semakin 
tinggi resiko terjadinya hipertensi 
pada menopause. Hubungan 
tersebut dijelaskan bahwa stres 
pada wanita menopause 
dikarenakan stresor yang berada 
dari dalam (fisik dan psikis) 
maupun dari luar (psikososial) 
yang terjadi secara berkelanjutan. 
Hubungan antara stres dengan 
hipertensi karena terjadinya 
peningkatan aktivitas saraf 
simpatis, sehingga mengakibatkan 
peningkatan tekanan darah secara 
tidak menentu. 

Hasil penelitian keenam. 
Jurnal ke-6 di peroleh ada 
hubungan yang signifikan antara 
kadar kolesterol dengan hipertensi 
dengan koefisien korelasi 0,688 
menandakan hubungan yang  
tinggi antara kadar kolesterol 
dengan tekanan darah pada 
penderita hipertensi di dusun 
sidomulyo desa rejoajeng dengan 
nilai signifikansi 0,000 <0,05. 

Menurut Setiawan (2018) 
jumlah lansia perempuan yang 
mengalami hipertensi lebih banyak 
dibandingkan laki-laki disebabkan 
menurunnya hormon estrogen 
akibat telah memasuki masa 
menopause sehingga kadar 
kolesterol HDL tidak mampu 
melindungi lansia dari proses 
ateroklerosis. Dengan bertambah 
usia kemungkinanan seseorang 
menderita hipertensi juga semakin 
besar. 
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Tingginya hipertensi sejalan 
dengan bertambahnya umur yang 
disebabkan oleh perubahan 
struktur pada pembuluh darah 
besar, sehingga pembuluh darah 
menjadi lebih sempit dan dinding 
pembuluh darah menjadi kaku, 
sebagai akibatnya adalah 
meningkatnya tekanan darah 
sistolik (Rahajeng dan Tuminah, 
2009). Faktor lain yang 
menyebabkan hiperkolesterol 
adalah genetik serta 
kegemukan .(Fitnella V, 2009). 

Banyak faktor yang 
menyebabkan terjadinya 
hiperkolesterolemia.  Bisa 
disebabkan oleh factor genetik 
seperti pada hiperkolesterolemia 
familial dan hiperkolesterolemia 
poligenik, juga bisa disebabkan 
faktor sekunder akibat dari  
penyakit lain seperti diabetes 
mellitus, sindrom nefrotik serta 
faktor kebiasaan diet lemak jenuh, 
kegemukan, kurang olah raga, 
merokok dan  usia.Faktor 
penyebab hipertensi kurangnya 
asupan serat  dan  tingginya 
asupan kolesterol adalah 
keturunan, umur, jenis kelamin, 
kegemukan (makan berlebih), 
kurang olahraga, stress, konsumsi 
garam berlebih, pengaruh lain : 
kafein, merokok, konsumsi alkohol, 
minum obat-obatan (Arjatmo, 
2001). Kelebihan kolesterol akibat 
sering mengonsumsi makanan 
yang mengandung tinggi kolesterol 
dan kurangnya aktivitas fisik bisa 
menyebabkan gangguan pada 
sistem transportasi darah baik 
secara langsung dan tidak 
langsung (Magdalena, 2015). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan literature review 
yang ada ditemukan bahwa: 
1. Berdasarkan literatur review 

telaah enam jurnal ada 
hubungan kejadian hipertensi 
pada usia menopause. 

2. Berdasarkan literature review 
telaah enam jurnal ada 
hubungan kadar kolesterol 
dengan hipertensi pada usia 
menopause. 

3. Berdasarkan literature review 
telaah enam jurnal ada 
hubungan tingkat stres dengan 
hipertensi pada usia 
menopause. 

4. Berdasarkan literature review 
telaah enam jurnal ada 
hubungan korelasi kadar 
kolesterol dengan hipertensi. 

5. Berdasarkan literature review 
telaah enam jurnal ada 
hubungan stres dengan 
hipertensi. 

 
SARAN 
1. Bagi institusi 

Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai referensi dan 
menambah wawasan kepada 
mahasiswa dan bahan pustaka 
bagi civitas akademika. 

2. Pagi peneliti selanjutnya 
Dapat dijadikan sumber 
informasi atau acuan untuk 
melakukan penelitian 
Selanjutnya  sehingga 
Mahasiswa dapat 
mengembangkan penelitian 
yang lebih lanjut  dengan 
variebel  yang berbeda seperti 
aktivitas fisik, asupan lemak  
dan asupan natrium. 
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