
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Lipid 

Lipid adalah salah satu sumber tenaga. Lipid mengangkut beberapa vitamin ke 

seluruh tubuh. Lipid dipakai untuk membuat hormon dan dinding sel, melindungi 

organ tubuh dan melumasi beberapa bagian tubuh yang bergerak. Lipid mempunyai 

sifat yaitu relatif tidak dapat larut di dalam air, dan larut dalam pelarut non polar 

seperti eter, kloroform, dan benzene (Murray and Davis, 2003). Di dalam darah ada 

tiga jenis lipid yaitu kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Lipid membutuhkan zat 

terlarut disebut apoliprotein, agar dapat larut dalam darah. Senyawa lipid dengan 

apoprotein ini dikenal dengan nama lipoprotein (Alwiyah, 2012).  

Lipoprotein merupakan senyawa yang berperan dalam proses transport lipid 

dari serum menuju jaringan, terutama dalam bentuk trigliresida dan kolesterol yang 

diperoleh dari diet atau disintesis de novo. Fungsi utama lipoprotein adalah untuk 

mengangkut komponen-komponen lipidnya di dalam darah. Lipoprotein densitas 

sangat rendah mengangkut trigleserida yang disentesis di dalam hati terutama ke 

jaringan adiposa, sedangkan lipoprotein yang lain terutama penting dalam tahap-

tahap transport fosfolipid dan kolesterol yang berbeda dari hati menuju jaringan 

perifer kembali ke hati (Guyton and Hall, 2006). 

Ada empat kelompok utama lipoprotein yang teridentifikasi, yaitu kilomikron 

yang berasal dari penterapan trigliserida di usus, lipoprotein dengan densitas sangat 

rendah atau very low density lipoprotein (VLDL) yang berasal dari hati, lipoprotein 

dengan densitas rendah atau low density lipoprotein (LDL) yang merupakan tahap 
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akhir dari katabolisme VLDL, lipoprotein dengan densitas tinggi atau high density 

lipoprotein (HDL). Trigliserida merupakan unsur lipid yang dominan pada 

kilomikron dan VLDL, sedangkan kolesterol dan fosfolipid masing-masing 

dominan pada LDL dan HDL (Murray and Davis, 2003). 

B.  Low Density Lipoprotein (LDL) 

1. Definisi LDL 

Low Density Lipoprotein merupakan senyawa lipoprotein berat jenis rendah. 

LDL mempunyai densitas yaitu 1.019 – 1.063 g/ml (Alwiyah, 2012). LDL 

mempunyai diameter antara 20 – 25 mikron (Murray and Davis, 2003). Lipoprotein 

ini disusun oleh inti berupa 1500 molekul kolesterol yang dibungkus oleh lapisan 

fosfolipid dan molekul kolesterol tidak teresterifikasi. Bagian hidrofilik molekul 

terletak di sebelah luar, sehingga memungkinkan LDL larut dalam darah atau cairan 

ekstraseluler. Protein berukuran besar yang disebut apoprotein B-100 mengenal dan 

mengikat reseptor LDL yang mempunyai peranan penting dalam pengaturan 

metabolisme kolesterol. Protein utama pembentuk LDL adalah Apo B 

(apolipoprotein-B). Kandungan lemak jenuh tinggi membuat LDL mengambang di 

dalam darah. LDL dapat menyebabkan penempelan kolesterol di dinding pembuluh 

darah (Alwiyah, 2012). 

Trigliserida dan kolesterol disintesis di hati dan disekresi ke dalam sirkulasi 

sebagai lipoprotein VLDL dengan apolipoprotein B-100. Dalam sirkulasi, 

trigliserida di VLDL mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase (LPL) 

berubah menjadi IDL yang mengalami hidrolisis dan berubah menjadi LDL. Dalam 

sirkulasi trigliserida yang banyak di VLDL bertukar dengan kolesterol ester dari 
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LDL menghasilkan LDL yang kaya trigliserida tetapi kurang kolesterol ester. 

Trigliserida didalam LDL akan dihidrolisis oleh enzim Hepatic Lipase (HL) 

menghasilkan LDL yang kecil tetapi padat, yang dikenal dengan small dense LDL 

(Alwiyah, 2012). 

Low Density Lipoprotein kaya akan kolesterol. Partikel ini mengandung 10% 

trigliserida, 40% kolesterol dan ester kolesterol, 30% fosfolipid dan 20% protein 

(Murray and Davis, 2003). LDL membawa lemak dan mengandung kolesterol yang 

sangat tinggi, dibuat dari lemak endogenus di hati. Kira-kira 50% LDL 

dimetabolisme oleh jaringan perifer, dan 50% sisanya diambil hepar. LDL 

merupakan kolesterol jahat karena memiliki sifat aterogenik (mudah melekat pada 

dinding sebelah dalam pembuluh darah dan mengurangi pembentukan reseptor 

LDL). Hal ini akan menyebabkan terjadinya kenaikan kadar kolesterol-LDL. 

Kelebihan kolesterol dalam pembuluh darah akan dikembalikan oleh HDL ke hati 

dan mengeluarkannya bersama empedu (Alwiyah, 2012). 

2. Fungsi LDL 

Low Density Lipoprotein berfungsi membawa kolesterol dan fosfolipid ke 

berbagai jaringan untuk sintesis membran sel (Murray and Davis, 2003). Kolesterol 

LDL ini diperlukan bagi tubuh untuk mengangkut kolesterol dari hati ke seluruh 

jaringan tubuh. LDL berinteraksi dengan reseptor pada membran sel membentuk 

kompleks LDL-reseptor. Kompleks LDL-reseptor masuk ke dalam sel malalui 

proses khusus, yaitu dengan pengangkutan aktif atau dengan endositosis. Kolesterol 

yang berasal dari LDL akan dimanfaatkan oleh jaringan yang dapat digunakan 

untuk membuat atau menyusun membran, mensintesis steroid hormon dan apabila 

berlebihan dapat menyebabkan penyakit aterosklerosis (Alwiyah, 2012). 
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Reseptor spesifik untuk LDL yang berperan penting dalam pengaturan 

metabolisme kolesterol, mengambil dan mendegradasi LDL untuk diubah menjadi 

kolesterol, sehingga secara efektif dapat menurunkan kadar LDL serum. Namun, 

respon ini tergantung pada jumlah reseptor LDL dan kebutuhan terhadap kolesterol. 

Terjadinya penurunan jumlah reseptor dan penurunan laju penghilangan IDL dalam 

sirkulasi darah mengakibatkan konsentrasi LDL plasma meningkat, sehingga akan 

mempercepat proses aterosklerosis (Alwiyah, 2012). 

3. Nilai LDL 

Kandungan LDL normal kurang dari 130 mg%. Jika kadar kolesterol LDL 

sebesar 130-155 mg% berarti seseorang dianggap berisiko sedang, sedangkan kadar 

kolesterol LDL lebih dari 160 mg% berarti berisiko tinggi. Kadar lipoprotein, 

terutama pada kolesterol LDL, akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. 

Normalnya, pria memiliki kadar yang lebih tinggi, tetapi pada wanita setelah 

menopause kadar kolesterol LDL menjadi lebih tinggi (LIPI, 2009).  

Tabel 1. Tingkatan Kolesterol LDL pada manusia 

Level Kolesterol LDL 

<100 mg/dL Optimal  

100 – 129 mg/dL Mendekati optimal 

130 – 159 mg/dL Batas tinggi 

160 – 189 mg/dL Tinggi  

(≥190) Sangat tinggi  

American Heart Association dalam Alwiyah, 2012 

Faktor lain yang menyebabkan tingginya kadar lemak tertentu (misalnya VLDL 

dan LDL) diantaranya adalah diet, antropometrik, kebiasaan merokok, genetik, ras, 
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seks, penyakit. Diet berupa kalori total perhari, jumlah kalori dari lemak dan 

kolesterol. Antropometrik berupa ratio berat (obesitas) – tinggi badan. Seks 

berhubungan dengan kadar estrogen (endogen atau eksogen). Penyakit seperti 

diabetes mellitus, hipotiroidea, uremia, sindroma nefrotik (Alwiyah, 2012). 

C.  Rokok  

1. Merokok 

Merokok pada dasarnya adalah menikmati asap nikotin yang dibakar. Selain 

nikotin, di dalam rokok juga terdapat senyawa gula, bahan aditif, saus, pemberi 

rasa, aroma, dan lain-lain sehingga terbentuk rasa yang memenuhi selera konsumen 

(perokok). Satu batang rokok terdiri atas berbagai jenis tembakau agar rasa dan 

aroma yang diperoleh mempunyai kekhasan tersendiri. Bahan tambahan untuk rasa 

dan aroma yang lain berasal dari luar tembakau antara lain cengkeh dan mentol. 

Bahan-bahan tersebut yang menjadikan orang untuk merokok (Tirtosastro and 

Murdiyati, 2010). Aktifitas yang secara langsung dapat diamati pada remaja laki – 

laki adalah perilaku merokok. Perilaku merokok adalah perilaku yang dinilai sangat 

merugikan dilihat dari berbagai sudut pandang baik bagi diri sendiri maupun orang 

lain disekitarnya (Aula, 2010, dalam Fikriyah, Febrijanto and Kediri, 2012). 

Perokok dibagi atas tiga kategori, yaitu ringan (1-10 batang perhari), sedang (11-

20 batang perhari) dan berat (lebih dari 20 batang  perhari) (Ali, 2015). 

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap kurang lebih 

25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-

penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, 

pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan 
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berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah. Apalagi kalau 

kebiasaan merokok ditambah lagi dengan meminum alkohol. Berbagai temuan 

ilmiah menunjukkan bahwa menghentikan kebiasaan merokok amat baik 

pengaruhnya terhadap pencegahan terjadinya penyakit-penyakit yang telah 

diuraikan terdahulu (Nururrahmah, 2014). 

Kebiasaan merokok juga membawa pengaruh buruk terhadap kebiasaan 

(habits) para individu, akan tetapi tidak berpengaruh erat dengan pembentukan 

kepribadian seseorang. Sifat rokok yang menyebabkan kecanduan (adiktif) secara 

permanen yang menyebabkan kebiasaan merokok menjadi sesuatu yang sangat sulit 

untuk dihilangkan. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi lebih 

egois, hal ini dapat ditunjukkan dengan kebiasaan merokok didepan umum atau 

diruang publik. Perokok mengabaikan aturan-aturan (norma) dilarang merokok 

ditempat umum. Kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan orang lain karena 

menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang jauh lebih berbahaya 

dibandingkan dengan perokok aktif. Resiko terkena penyakit lebih besar pada 

perokok pasif karena mereka tidak mempunyai filter dalam menyerap seluruh asap 

rokok yang dikeluarkan perokok aktif (Nururrahmah, 2014).  

Faktor yang dapat mempengaruhi orang-orang tersebut untuk menghisap rokok 

yaitu:  

a. Orang tua, orang tua memegang peranan terpenting. Dari remaja yang merokok, 

didapatkan 75% salah satu atau kedua orang tuanya merokok. Sebuah studi pada 

anak-anak SMU mendapatkan bahwa dalam peralihan dari kadang-kadang 

merokok menjadi merokok secara teratur adalah orang tua merokok dan konflik 

keluarga. 
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b. Pengaruh iklan, melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan 

gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat 

seseorang sering kali terpicu untuk meniru perilaku dalam iklan tersebut. 

c. Pengaruh teman, merokok dapat menjadi sebuah cara bagi remaja agar mereka 

tampak bebas dan dewasa saat mereka menyesuaikan diri dengan teman-teman 

sebayanya yang merokok, tekanan-tekanan teman sebaya, penampilan diri, sifat 

ingin tahu, stres, kebosanan, ingin kelihatan gagah, dan sifat suka menentang, 

merupakan hal-hal yang dapat mengkontribusi mulainya merokok (Fikriyah, 

Febrijanto and Kediri, 2012). 

Beberapa efek lain yang dapat timbul dari kebiasaan merokok, antara lain: 

1) Wajah keriput, merokok dapat mengurangi aliran oksigen dan zat gizi yang 

diperlukan sel kulit wajah dengan jalan menyempitkan pembuluh darah di 

sekitar wajah sehingga dapat menyebabkan wajah keriput. 

2) Gigi berbercak dan nafas bau, partikel dari rokok dapat memberikan bercak 

kuning hingga cokelat pada gigi, hal ini juga akan menyebabkan bakteri 

penghasil bau akan terperangkap. Selain itu kelainan pada gusi dan gigi tanggal 

juga akan lebih sering terjadi pada perokok. 

3) Lingkungan akan menjadi bau, rokok sigaret memiliki bau yang tidak 

menyenangkan dan dapat menempel pada segala sesuatu, mulai dari kulit, 

rambut, pakaian, hingga barang-barang disekitar anda. 

4) Menjadi contoh yang buruk bagi anak, kebiasaan anak untuk menjadikan orang 

tua sebagai contoh dalam hidupnya menyebabkan anak akan mengikuti dan 

menjadi ketagihan karena melihat orang tuanya. 
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5) Menjadi gerbang penggunaan narkoba, nikotin mempunyai sifat mempengaruhi 

otak yang sama dengan efek pada obat-obatan terlarang. Dalam urutan sifat 

adiktif (ketagihan), nikotin lebih menimbulkan ketagihan dibandingkan 

alkohol, dan kafein sehingga akan lebih membuka peluang penggunaan obat-

obatan terlarang di masa yang akan datang (Nururrahmah, 2014). 

2. Kandungan senyawa rokok 

Tembakau merupakan bahan baku pembuatan rokok. Salah satu senyawa dalam 

tembakau yang terkenal adalah nikotin. Nikotin (β-pyridil-α-N-methyl pyrrolidine) 

adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa 

ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan (Alegantina, 2017). 

Alkaloid yang terdapat dalam daun tembakau antara lain: nikotin, nikotirin, 

anabasin, myosmin, dan lain-lain. Nikotin adalah senyawa yang paling banyak 

ditemukan dalam rokok sehingga semua alkaloid dianggap sebagai bagian dari 

nikotin (Nururrahmah, 2014). 

Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan 

membuat ketagihan. Nikotin tidak hanya terdapat dalam tembakau tapi juga pada 

tanaman jenis terong-terongan seperti terong, kentang, dan tomat. Nikotin 

merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana 

rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dan dapat 

mengakibatkan ketergantungan (Alegantina, 2017). 

Nikotin bersifat alkali kuat dan terdapat dalam bentuk bukan ion sehingga dapat 

melalui membrane sel saraf. Sifat racun keras yang dimiliki nikotin dapat 

menyebabkan kelumpuhan saraf dan mudah diserap melalui kulit. Rata-rata kadar 

nikotin dalam tembakau berkisar antara 0,5-4%. Kadar nikotin beberapa jenis 
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tembakau di Indonesia berkisar antara 0,5-2,5%. Setelah daun mencapai sempurna 

(tua) kadar nikotin semakin berkurang. Kadar air yang cukup tinggi menyebabkan 

kadar nikotin pada daun yang telah diawetkan dan hasil olahan pabrik cenderung 

berkurang. Berkurangnya kadar nikotin disebabkan terjadinya dekomposisi akibat 

penguapan. Selain nikotin, tembakau juga mengandung karbohidrat, klorofil, asam-

asam organik, enzim, mineral, dan logam (Nururrahmah, 2014). 

Kesempurnaan pembakaran, terutama tingginya suhu, akan mempengaruhi 

produksi komponen kimia asap, sehingga komponen kimia yang dihasilkan juga 

beragam. Beberapa penyebab keragaman suhu perokokan adalah sebagai berikut:  

a. Kepadatan massa tembakau dan ukuran atau diameter rokok. Massa yang padat 

dan tebal akan sulit diisap atau terbakar.  

b. Kandungan garam kalium atau natrium di dalam racikan rokok dapat 

memperbaiki pembakaran.  

c. Adanya bahan-bahan yang menghambat pembakaran seperti klor (Cl) atau gula, 

terutama gula sukrose, atau yang lain. Klor mempunyai pengaruh menghambat 

pembakaran paling besar.  

d. Kelembapan tembakau yang tinggi akan menghambat pembakaran.  

e. Filter yang rapat akan menghambat kelancaran pembakaran.  

f. Pori-pori kertas rokok terletak pada pangkal batang rokok dan berfungsi 

memasukkan udara pada saat pengisapan rokok. Penggunaan kertas rokok 

berpori akan mengencerkan asap yang masuk ke mulut perokok, sehingga 

menurunkan konsentrasi komponen kimia yang terkandung di dalamnya 

(Tirtosastro and Murdiyati, 2010).  
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Dalam asap rokok terkandung tiga zat kimia yang paling berbahaya, yaitu tar, 

nikotin, dan karbon monoksida. Tar atau getah tembakau adalah campuran 

beberapa zat hidrokarbon. Nikotin adalah komponen terbesar dalam asap rokok dan 

merupakan zat aditif. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mempunyai 

afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk 

karboksihemoglobin. Di samping ketiga senyawa tersebut, asap rokok juga 

mengandung senyawa piridin, amoniak, karbon dioksida, keton, aldehida, 

cadmium, nikel, zink, dan nitrogen oksida. Pada kadar yang berbeda, semua zat 

tersebut bersifat mengganggu membran berlendir yang terdapat pada mulut dan 

saluran pernafasan. Asap rokok bersifat asam (pH 5,5), dan nikotin berada dalam 

bentuk ion tetapi tidak dapat melewati membran secara cepat sehingga pada selaput 

lender (mukosa) pipi terjadi absorpsi nikotin dari asap rokok. Perokok yang 

menggunakan pipa, cerutu, dan beberapa macam sigaret Eropa, menghisap asap 

rokok yang bersifat basa dengan pH 8,5, dan nikotin yang terdapat di dalam asap 

rokok tersebut tidak berada dalam bentuk ion sehingga dapat langsung di absorpsi 

dengan baik melalui mulut (Nururrahmah, 2014). 

3. Pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia 

Merokok merupakan penyebab 87% kematian akibat kanker paru. Pada wanita, 

kanker paru melampaui kanker payudara yang merupakan penyebab utama 

kematian akibat kanker. Hal ini disebabkan karena dalam tiga decade terakhir ini, 

jumlah wanita yang merokok semakin bertambah banyak. Merokok saat ini juga 

dianggap menjadi penyebab dari kegagalan kehamilan, meningkatnya kematian 

bayi, dan penyakit lambung kronis. Merokok dapat mengganggu kerja paru-paru 

yang normal karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida 
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membentuk karboksihemoglobin daripada membawa oksigen. Orang yang banyak 

merokok (perokok aktif) dan orang yang banyak mengisap asap rokok (perokok 

pasif), dapat berakibat paru-parunya lebih banyak mengandung karbon monoksida 

dibandingkan oksigen sehingga kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% 

daripada kadar oksigen normal. Reaksi yang terjadi dalam tubuh adalah:  

O2 + Hb                         HbO2 

CO + Hb                         HbCO 
 

Gambar 1. Reaksi oksigen dan karbon monoksida dengan hemoglobin didalam 

tubuh 

(Nururrahmah, 2014) 

Nikotin yang terbawa dalam aliran darah dapat mempengaruhi berbagai bagian 

tubuh. Nikotin dapat mempercepat denyut jantung (dapat mencapai 20 kali lebih 

cepat dalam satu menit dari keadaan normal), menurunkan suhu kulit sebanyak satu 

atau dua derajat karena penyempitan pembuluh darah kulit, dan menyebabkan hati 

melepaskan gula ke dalam aliran darah. Nikotin mempunyai pengaruh utama 

terhadap otak dan sistem saraf, juga dapat memberi pengaruh menenangkan. 

Namun nikotin juga merupakan obat yang bersifat aditif atau menyebabkan 

kecanduan (Nururrahmah, 2014). 

Penyakit yang berhubungan dengan merokok adalah penyakit yang diakibatkan 

langsung oleh merokok atau diperburuk keadaannya dengan merokok. Penyakit 

tidak menular yang dapat terjadi akibat kebiasaan merokok setiap hari adalah 

hipertensi, serangan jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), 

emfisema dan kanker (terutama kanker paru-paru, kanker laring dan mulut, kanker 

pankreas) (Ardy Widya Pangestu, Kusyogo Cahyo, 2017). 

 


