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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Hipertensi 

1.   Definisi hipertensi 

  Hipertensi atau tekanan darah tinggi, kadang-kadang disebut juga dengan 

hipertensi arteri dimana kondisi medis kronis dengan tekanan darah di arteri 

meningkat. Peningkatan ini menyebabkan jantung harus bekerja lebih keras dari 

biasanya untuk mengedarkan darah melalui pembuluh darah. Tekanan darah 

melibatkan dua pengukuran, sistolik dan diastolic tergantung apakah otot jantung 

berkontraksi (sistole) atau berelaksasi di antara denyut (diastole ). Tekanan darah 

normal pada istirahat adalah dalam kisaran sistolik (bacaan atas) 100-140 mmHg 

dan diastolic 60-90 mmHg. Tekanan darah tinggi terjadi bila terus-menerus berada 

pada 140/90 mmHg (Ramdhani, 2014). 

    Tekanan darah manusia meliputi tekanan darah sistolik, tekanan darah 

waktu jantung menguncup dan tekanan darah diastolik, yakni tekanan darah saat 

jantung istirahat atau relaksasi. Penentuan batasan hipertensi ini sangat penting 

karena akan menjadi cut off point untuk memperoleh prevalensi hipertensi 

dipopulasi. Perubahan-perubahan pada batasan hipertensi akan mengakibatkan 

terjadinya perubahan prevalensi hipertensi pada populasi (Femmy, 2011). 

Hipertensi menyebabkan timbulnya suatu penyakit yang dibawa akibat tekanan 

darah yang tinggi dapat menimbulkan resiko terhadap stroke, aneurisma, gagal 

jantung, serangan jantung dan gagal ginjal. Kondisi ini merupakan akumulasi dari 

tingginya darah yang tak terkontrol, sehingga merambat menjadi kronis dan 



7 
 

menimbulkan berbagai kontraksi dalam tubuh. Komplikasi hipertensi dengan 

penyakit jantung koroner ini sebagai akibat dari terjadinya pengapuran yang terjadi 

pada dinding pembuluh darah jantung. Penyempitan yang terjadi pada lubang 

pembuluh darah jantung ini biasanya menyebabkan masalah berkurangnya suatu 

aliran darah pada beberapa bagian dari otot jantung. Hal ini bisa menyebabkan rasa 

nyeri yang sakit didada dan bisa berakibat gangguan pada masalah otot jantung dan 

menimbulkan serangan jantung. Komplikasi lainnya adalah masalah gagal jantung, 

tekanan darah tinggi yang kemudian memaksa otot jantung untuk tetap bekerja 

lebih berat dalam memompa darah. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah otot 

jantung yang kemudian menebal dan meregang sehingga daya pompa otot 

mengalami penurunan, dan bisa menyebabkan kegagalan pada kerja jantung secara 

umum (Ramdhani, 2014). 

2. Jenis- jenis hipertensi 

        Hipertensi terbagi menjadi 2 jenis yakni hipertensi primer (esensial ) dan 

hipertensi sekunder. Adapun perbedaannya adalah  (Ramdhani, 2014): 

a.  Hipertensi primer 

        Hipertensi primer disebut juga sebagai hipertensi idiopatik karena hipertensi 

ini memiliki penyebab yang belum diketahui. Penyebab yang belum jelas atau 

belum diketahui tersebut sering dihubungkan dengan faktor gaya hidup yang 

kurang sehat. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang paling banyak terjadi 

,yaitu sekitar 90 % dari kejadian hipertensi (Bumi, 2017). 

b.  Hipertensi sekunder 

           Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain 

seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan obat tertentu (Bumi, 
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2017). Kondisi lain yang mempengaruhi ginjal, arteri , jantung, atau system 

endokrin menyebabkan 5-10 % kasus lainnya (hipertensi sekunder).Beberapa tanda 

dan gejala tambahan dapat menunjukkan hipertensi sekunder, yaitu hipertensi 

akibat penyebab yang jelas seperti penyakit ginjal atau penyakit endokrin. 

Contohnya obesitas pada dada dan perut , intoleransi glukosa , wajah bulat seperti 

bulan , punuk kerbau. Penyakit tiroid dan akromegali juga dapat menyebabkan 

hipertensi dan mempunyai gejala dan tanda yang khas. Besar perut mungkin 

mengidikasikan stenosis arteri renalis ( Penyempitan arteri yang mengedarkan 

darah ke ginjal) (Ramdhani, 2014). 

3. Klasifikasi hipertensi dan gejala hipertensi 

           Klasifikasi Hipertensi dibagi menjadi 4 kategori  dimana ada normal, pre- 

hipertensi, hipertensi stadium 1 dan hipertensi stadium 2. Hipertensi ringan atau 

sedang umumnya tidak menimbulkan gejala yang terlihat apabila tekanan darah 

tinggi dirasakan semakin berat atau suatu keadaan yang krisis dari tekanan darah 

itu sendiri. 

           Gejala hipertensi yang semakin berat dan kian lama dirasakan akan 

menampakkan gejala seperti : sakit kepala, nyeri perut, muntah, anoreksia, gelisah, 

berat badan turun, sering merasa pusing yang terkadang dirasakan sangat berat. 

Adapun pada gejala hipertensi yang semakin kronis akan muncul gejala-gejala 

seperti: Ensefalopati hipertensif, Hemiplegic, Gangguan penglihatan dan 

pendengaran. 
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Tabel 1 

Klasifikasi Hipertensi Pada Orang Dewasa 
 

(Sumber :   Ramdhani, Ramuan Ajaib Berkhasiat Dahsyat ,2014) 

4. Diagnosa Hipertensi  

     Diagnosisi hipertensi ditetapkan pada semua umur. Diagnosis hipertensi 

dapat bergantung pada hasil pengkuran maupun gejala klinis dari komplikasinya. 

Dalam melakukan pemeriksaan diagnostik terhadap pengidap tekanan darah tinggi, 

umumnya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti: memastikan bahwa tekanan 

darahnya memang selalu tinggi, menilai keseluruhan risiko kardiovaskular, menilai 

kerusakan organ dan penyakit yang menyertainya, serta mencari tahu kemungkinan 

penyebabnya. Unsur-unsur tersebut merupakan proses diagnosis tunggal yang 

bertahap dan menyeluruh. Tiga metode klasik yang dapat digunakan yaitu 

pencatatan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. 

Proses diagnosis seringkali mengalami tantangan karena sulit menetukan sejauh 

mana pemeriksaan harus dilakukan. Pemeriksaan yang dangkal, tidak mudah 

diterima karena hipertensi merupakan penyakit seumur hidup dan terapi yang 

dipilih dapat memberikan implikasi yang serius pada penderita. Akan tetapi sederet 

pemeriksaan pun tidak dibenarkan dan harus tetap didasarkan pertimbangan yang 

 

Kategori 

 

Tekanan Darah Sistolik 

 

Tekanan Darah 

Diastolik 

Normal < 120 mmHg < 80 mmHg 

Pre-hipertensi 120-139 mmHg 80-89 mmHg 

Stadium 1 140 -159 mmHg 90-99 mmHg 

Stadium 2 ≥160 mmHg ≥100 mmHg 
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tepat. Khusus pada kaum lansia diagnosis hipertensi harus sangat hati-hati karena 

ada kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan beberapa faktor seperti 

panjang cuff mungkin tidak cukup untuk orang gemuk atau berlebihan atau orang 

terlalu kurus, penurunan sensitivitas refleks baroreseptor sering menyebabkan 

fluktuasi tekanan darah dan hipotensi postural, fluktuasi akibat (Femmy, 2011). 

5. Patofisiologi hipertensi 

          Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah 

terletak pada pusat vasomotor pada medulla di otak. Dari vasomotor tersebut 

bermula jaras saraf simpatis yang berlanjut ke bawah korda spinalis dan keluar dari 

kolumna medulla spinalis ke ganglia simpatis di thorak dan abdomen. Rangsangan 

pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak kebawah melalui 

system saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron preganglion 

melepaskan asetikolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke 

pembuluh darah. Dengan dilepaskannya norepineprin akan mengakibatkan 

konstriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat 

mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokontriktor 

(Ramdhani, 2014). 

  Seseorang dengan hipertensi sangat sensitive terhadap norepinefrin. Pada 

saat bersamaan dimana system saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai 

respon rangsang emosi, kelenjar adrenal juga terangsang mengakibatkan tambahan 

aktivitas vasokontriksi. Medula adrenal mensekresi epinefrin yang menyebabkan 

vasokontriksi. Korteks adrenal mensekresi kortisol dan steroid linnya, yang dapat 

memperkuat respon vasokontriktor pembuluh darah. Vasokonstriksi yang 

mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal menyebabkan pelepasan rennin. 
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Renin merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian diubah menjadi 

angiotensin II yang menyebabkan adanya sutu vasokontriktor yang kuat. Hal ini 

merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini menyebabkan 

retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal yang mengakibatkan volume 

intravaskuler. Semua faktor tersebut cenderung menyebabkan hipertensi. Pada 

lansia, perubahan struktur dan fungsi pada system pembuluh perifer bertanggung 

jawab pada perubahan tekanan darah yang terjadi. Perubahan tersebut meliputi 

aterosklerosis, hilangnya elastisitas jaringan ikat dan penurunan dalam relaksasi 

otot polos pembuluh darah yang akan menurunkan kemampuan distensi daya 

regang pembuluh darah. Hal tersebut menyebabkan aorta dan arteri besar berkurang 

kemampuannya dalam mengakomodasi volume darah yang dipompa oleh jantung 

( volume sekuncup ) sehingga terjadi penurunan curah jantung dan peningkatan 

tahanan perifer  (Ramdhani, 2014). 

6. Mekanisme hipertensi 

       Beberapa literatur lain menyatakan bahwa mekanisme terjadinya hipertensi 

adalah melalui terbentuknya angiotensin II dari angiotensin I oleh angiotensin I 

converting enzyme (ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam 

mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di 

hati. Selanjutnya oleh hormon, renin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi 

angiotensin I. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin I diubah menjadi 

angiotensin II. Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan 

tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi 

hormon antidiuretik (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus 

(kelenjar pituitari) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume 
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urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan ke luar 

tubuh (antidiuresis), sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk 

mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara 

menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang 

pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi 

sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang 

memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, 

aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl (garam) dengan cara mereabsorpsinya 

dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara 

meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan 

meningkatkan volume dan tekanan darah (Femmy, 2011). 

7. Faktor risiko hipertensi 

       Hipertensi dapat dipicu oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang memiliki 

potensi menimbulkan masalah atau kerugian kesehatan biasa disebut faktor risiko. 

Pada kejadian hipertensi, faktor risiko dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor 

risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. (Bumi, 2017) 

  Faktor risiko kejadian hipertensi yang tidak dapat diubah terdiri dari usia, 

jenis kelamin, dan keturunan (genetik) (Bumi, 2017). 

a. Usia 

       Usia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi yang tidak 

dapat diubah. Pada umumnya, semakin bertambahnya usia maka semakin besar 

pula risiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan struktur 

pembuluh darah seperti penyempitan lumen, serta dinding pembuluh darah menjadi 

kaku dan elastisitasnya berkurang sehingga meningkatkan tekanan darah. Menurut 
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beberapa penelitian, terdapat kecenderungan bahwa pria dengan usia dari 45 tahun 

lebih rentan mengalami peningkatan tekanan darah, sedangkan wanita cenderung 

mengalami peningkatan tekanan darah pada usia di atas 55 tahun.  

b. Obesitas 

            Obesitas adalah suatu keadaan penumpukan lemak berlebih dalam tubuh. 

Obesitas dapat diketahui dengan menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT). IMT 

adalah perbandingan antara berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam 

meter kuadrat. Biasanya pengukuran IMT dilakukan pada orang dewasa usia 18 

tahun ke atas. Seseorang dikatakan mengalami obesitas jika perhitungan IMT 

berasa di atas 25 kg/m2. Obesitas dapat memicu terjadinya hipertensi akibat 

terganggunya aliran darah. Dalam hal ini, orang dengan obesitas biasanya 

mengalami peningkatan kadar lemak dalam darah (hiperlipidemia ) sehingga 

berpotensi menimbulkan penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis). 

      Penyempitan terjadi akibat penumpukan plak ateromosa yang berasal dari 

lemak. Penyempitan tersebut memicu jantung untuk bekerja memompa darah lebih 

kuat agar kebutuhan oksigen dan zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh dapat 

terpenuhi. Hal inilah yang menyebabkan tekanan darah meningkat. 

c.  Merokok 

       Merokok juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya hipertensi. 

Merokok dapat menyebabkan denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai 

ke otot jantung mengalami peningkatan. Bagi penderita yang memiliki 

aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah, merokok dapat 

memperparah kejadian hipertensi dan berpotensi pada penyakit generative lain 

seperti stroke dan penyakit jantung. Rokok mengandung berbagai zat berbahaya 
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seperti Nikotin misalnya ,zat ini dapat diserap oleh pembuluh darah kemudian 

diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk otak . Akibatnya otak 

akan berekasi dengan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepaskan 

epinefrin. Hormon inilah yang akan mengalami penyempitan. Penyempitan 

pembuluh darah otak akan memaksa jantung untuk bekerja lebih  berat sehingga 

bisa terjadi stroke. 

      Selain itu, karbonmonoksida yang terdapat dalam rokok diketahui dapat 

mengikat hemoglobin dalam darah dan mengentalkan darah. Hemoglobin sendiri 

merupakan protein yang mengandung zat besi dalam sel darah merah yang 

berfungsi mengangkut oksigen. Dalam hal ini karbonmonoksida menggantikan 

ikatan oksigen dalam darah sehingga memaksa jantung memompa untuk 

memasukkan oksigen yang cukup dalam organ dan jaringan tubuh. Hal inilah yang 

dapat meningkatkan tekanan darah.  

d.  Kolesterol darah 

       Faktor pemicu hipertensi salah satunya asupan makanan yang mengandung  

lemak berlebih yang disebut dengan  Hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia  

merupakan penyakit gangguan metabolisme kolesterol yang disebabkan oleh kadar 

kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kandungan kolesterol didalam 

serum yang tinggi disebut dengan hiperkolesterolemia yang telah diketahui 

meningkatakan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner (Bumi, 2017). 

Data dari penelitian epidemiologi menunjukkan makin tinggi kadar kolesterol akan 

diikuti dengan peningkatan mobiditas dan sebaliknya makin rendah kadar 

kolesterol akan diikuti juga dengan penurunan morbiditas dan mortalitas PJK (Sitti, 

Rosdiana, & Peter, 2014). 
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  Inilah mengapa kolesterol menjadi salah satu faktor risiko gangguan 

kesehatan seperti hipertensi, gangguan jantung, hingga stroke (Anies, 2015). 

e. Keturunan 

        Keturunan atau genetic juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 

hipertensi yang tidak dapat diubah. Risiko terkena hipertensi akan lebih tinggi pada 

orang dengan keluarga dekat yang memiliki riwayat hipertensi. Selain itu, faktor 

keturunan juga dapat berkaitan dengan metabolism pengaturan garam (NaCl) dan 

rennin membrane sel. 

f. Jenis kelamin 

        Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi yang 

tidak dapat diubah. Dalam hal ini, pria cenderung lebih banyak menderita hipertensi 

dibandingkan dengan wanita. Hal tersebut terjadi karena adanya dugaan bahwa pria 

memiliki gaya hidup yang kurang sehat jika dibandingkan dengan wanita. Akan 

tetapi, prevalensi hipertensi pada wanita mengalami peningkatan setelah memasuki 

usia menopause. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan hormonal yang 

dialami wanita yang telah menopause. 

B. Kolesterol 

1. Definisi kolesterol 

        Kolesterol merupakan zat berlemak yang diproduksi oleh hati. Kolesterol 

dapat ditemukan diseluruh tubuh dan berperan penting terhadap fungsi tubuh 

sehari-hari. 

        Selain itu kolesterol merupakan bahan semacam lilin dan seperti lemak yang 

sesungguhnya diperlukan untuk kesehatan . Kolesterol merupakan komponen 
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esensial dari setiap sel dan diperlukan oleh tubuh untuk melakukan banyak fungsi 

dasar. Kolesterol  membantu hati menghasilkan empedu, yang diperlukan untuk 

mencerna lemak, dan merupakan bahan pembentuk yang darinya tubuh membuat 

kelenjar adrenal dan hormone seks. Kolesterol juga membentuk jubah pelindung 

disekitar dinding sel dan selubung myelin saraf, serta bekerja sebagai pelumas pada 

dinding arteri, membantu kelancaran aliran darah. 

       Kolesterol  mempunyai tiga fungsi penting yaitu ; (1) membantu  membuat 

lapisan luar atau dinding dinding sel, (2) menghasilkan asam  empedu guna 

membantu mengurai makanan, (3) membantu tubuh  membuat vitamin D dan 

hormone.   Kolesterol merupakan zat gizi atau  komponen lemak kompleks yang di 

butuhkan oleh tubuh sebagai salah satu  sumber energy yang memberikan kalori 

paling tinggi dan juga merupakan  bahan dasar pembentukan hormone steroid.  

Sebagai lemak, koleterol  melayang-layang, seperti minyak di dalam air, untuk 

dapat melayang, di  butuhkan protein yang membungkusnya yang sering di sbeut 

lipoprotein.  Lipoprotein adalah kompleks makromolekul yang membawa lemak 

plasma  hidrofobik, yaitu kolesterol dan trigliserida dalam darah. Lipoprotein akan  

membawa kolesterol ke seluruh sel tubuh, setelah lemak berikatan dengan  

apoprotein, akan membentuk lipoprotein, sehingga lemak dapat larut di dalam 

darah (Soebroto Linda, 2010). 

       Kolesterol dalam jumlah seimbang sangat penting bagi tubuh. Terlalu 

sedikit kolesterol tidaklah sehat, sama dengan terlalu banyak. Kadar kolesterol di 

bawah 135 bisa merupakan tanda adanya stress, kelenjar adrenal , kerusakan hati 

yang berat , serta gangguan autoimun atau penyerangan diri sendiri seperti alergi , 

lupus dan artitris rematoid. Kadar kolesterol yang menurun juga telah dihubungkan 
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dengan kanker dan gangguan fungsi kekebalan tubuh secara umum yang tampak 

melalui kelelahan. Jika jumlah lebih banyak dari yang bisa diproses dan digunakan 

oleh tubuh, kolesterol bisa disimpan dalam dinding pembuluh darah, dimana 

kemudian menjadi berbahaya bagi tubuh. Kenaikan kadar kolesterol yaitu angkanya 

lebih dari 200 , merupakan faktor risiko tunggal yang paling penting pada penyakit 

jantung koroner  (Hasdianah & Sentot, 2014). 

2. Jenis-jenis kolesterol 

          Lemak di dalam darah terdiri atas kolesterol , trigliserida, fosfolipid dan asam 

lemak bebas. Tiga fraksi (unsur) lemak yang pertama berikatan dengan protein 

khusus yang bernama apoprotein menjadi kompleks lipid-protein atau lipoprotein. 

Ikatan itulah yang menyebabkan lemak bisa larut, menyatu , dan mengalir 

diperedaran darah. Unsur lemak yang terakhir , yaitu asam lemak bebas berikatan 

dengan albumin. Lipoprotein terbagi menjadi empat fraksi sesuai dengan berat 

jenisnya yang dibedakan dengan cara ultrasentrifugasi (Setiawan & Felix, 2014): 

a.   Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) 

       Asam lemak bebas di hati dengan kandungan Apo- B100. VLDL mengandung 

55-80 % trigliserida dan 5-15 % kolesterol. 

b.  Lipoprotein densitas sedang (IDL ) 

      IDL mengandung trigliserida (20-50 %) dan kolestrol (20-40 %). IDL 

merupakan zat antara yang terjadi sewaktu VLDL dikatabolisme menjadi LDL. IDL 

disebut juga VLDL sisa. 

c. Lipoprotein densitas rendah (LDL) 

       Merupakan lipoprotein pengangkut kolesterol terbesar (40-50%) untuk 

disebarkan ke seluruh endotel jaringan perifer dan pembuluh nadi. LDL merupakan 
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metabolit VLDL yang disebut juga kolestrol jahat karena efeknya yang aterogenik, 

yaitu mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan 

menyebabkan penumpukan lemak yang dapat menyempitkan pembuluh darah. 

Proses tersebut dinamakan aterosklerosis tingginya kolestrol –LDL ( kol-LDL) bisa 

terjadi akibat kurangnya pembentukan reseptor LDL seperti pada kelainan genetik 

(hiperkolesterolemia familial), atau jenuhnya reseptor LDL yang ada sehubungan 

konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung kolestrol tinggi dan lemak 

jenuh, tingginya kadar VLDL , serta kecepatan produksi, dan eliminasi LDL. 

Jaringan yang banyak mengandung LDL adalah hati dan kelenjar adrenal. 

Peningkatan kadar kol-LDL didalam darah akan menyebabkan metabolism LDL 

terganggu.  

d.  Lipoprotein densitas tinggi (HDL ) 

   Merupakan lipoprotein yang mengandung Apo A dengan kandungan 

trigliserida (5-10 %) dan kolestrol (15-25%). HDL mempunyai efek antiaterogenik 

kuat sehingga disebut juga kolesterol baik. Fungsi utama HDL yaitu mengangkut 

kolestrol bebas yang terdapat dalam endotel jaringan perifer termasuk pembuluh 

darah, ke reseptor HDL di hati untuk dijadikan empedu dan dikeluarkan ke usus 

kecil untuk mencerna lemak dan dibuang berupa tinja. Dengan demikian, 

penimbunan kolesterol di perifer berkurang. Kadar HDL diharapkan tinggi di dalam 

darah. Namun, kadarnya rendah pada orang gemuk, perokok, penderita diabetes 

mellitus yang tidak terkontrol, dan pemakai pil KB. 

3. Sistem pengangkutan kolesterol 

       Kolesterol tidak dapat bergerak sendiri didalam tubuh karena tidak larut 

dalam air. Oleh karena itu, kolesterol diangkut sebagai bagian dari struktur yang 
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bernama lipoprotein. Bayangkan lipoprotein seperti kereta yang mengangkut 

kolestrol ke seluruh tubuh . Kolesterol itu sendiri tidak berubah. Pengangkutan 

kolesterol yaitu ‘kereta atau lipoprotein, yang menentukan apa yang terjadi dengan 

kolesterol yang bawanya. Kolesterol LDL mengangkut kolesterol dari hati, 

tempatnya diproduksi ke jaringan tubuh memerlukan. LDL merupakan transporter 

kolesterol terbanyak didalam darah. Sedangkan kolestrol HDL mengangkut 

kelebihan kolesterol dari jaringan dan membawanya kembali ke hati untuk diproses 

kembali atau dibuang dari tubuh. Trigleserida termasuk si jahat yang juga perlu 

diwaspadai. Seperti kolesterol LDL, kadar trigleserida yang tinggi juga dikaitkan 

dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan penyakit vaskuler lainnya 

(Hasdianah & Sentot, 2014). 

       Orang dengan kadar trigliserida tinggi (saat ini batasannya di atas 1,7 

mmol/L), seringkali memiliki kadar kolesterol tinggi, kolestrol LDL tinggi, dan 

kolesterol HDL rendah. Hal tersebut seperti tiga serangkai walaupun kadar 

trigliserida yang tinggi membawa risiko sendiri, namun risiko itu semakin 

bertambah bila disertai kadar kolestrol HDL rendah, keadaan yang sering terjadi 

pada penyandang diabetes atau prediabetes. Peningkatan kadar trigliserida juga 

membuat kolesterol LDL semakin merusak dan bersifat toksis pada dinding arteri 

(semakin menjadi jahat) dan mengurangi efek menguntungkan kolestrol HDL yang 

baik. Kadar trigliserida dalam darah seringkali dikelompokkan bersama kadar 

kolesterol. Trigliserida merupakan lemak yang terdapat pada daging, produk susu, 

dan minyak goreng, serta merupakan sumber energy utama bagi tubuh. Trigliserida 

juga ditemukan dalam simpanan lemak tubuh dan berasal dari pecahan lemak di 

hati. Seperti kolesterol, trigliserida merupakan lemak yang bersirkulasi dalam 
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darah. Kolestrol LDL, HDL dan trigliserida disebut lipid darah (Hasdianah & 

Sentot, 2014). 

4. Penyebab tingginya kadar kolesterol 

  Kadar kolesterol darah bisa meningkat jumlahnya karena asupan makanan 

yang berasal dari lemak hewani, telur, dan junkfood (Anies, 2015). Jika kolesterol 

yang ada lebih banyak dibanding mekanisme alami tubuh untuk menghadapinya, 

kolesterol bisa menempel dinding dalam pembuluh darah, membuatnya jadi lebih 

sempit. Karena digunakan oleh hati untuk menghasilkan kolesterol, konsumsi 

lemak jenuh dalam jumlah berlebihan bisa meningkatkan kadar kolesterol darah 

secara signifikan. Daging merah berlemak dan produk susu merupakan sumber 

utama kolesterol dan lemak jenuh dari makanan. Selain itu, lemak jenuh yang telah 

digunakan atau telah digoreng, diasap, diawetkan atau disimpan juga, mengandung 

jumlah oksi-kolesterol yang tinggi dan meningkatkan kadar kolesterol darah. 

Makanan dan keadaan berikut paling berperan dalam menyebabkan kadar 

kolesterol yang tinggi (Hasdianah & Sentot, 2014) : 

a. Kekurangan asam amino akibat asupan protein berkualitas rendah. 

b. Kekurangan antioksidan ( vitamin C dan E , selenium dan seng akibat rendahnya 

asupan buah dan sayuran. 

c. Kekurangan biotin dan karnitin (bahan yang berhubungan dengan vitamin B ) 

akibat pengolahan serelia utuh. 

d. Kekurangan asam lemak esensial akibat asuhan lemak berkualitas rendah. 

e. Asupan alkohol yang berlebihan. 
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f. Asupan lemak terhidrogenasi atau lemak olahan secara berlebihan (lemak babi, 

lemak untuk kue, minyak kelapa sawit, margarine dll) yang ditemukan banyak 

makanan olahan. 

5.  Faktor penyebab kolesterol tinggi 

Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa kadar kolesterol menjadi tinggi 

dan dapat juga dikendalikan, namun ada juga yang tidak dapat dikendalikan. 

Dibawah ini beberapa faktor yang menyebabkan kadar kolesterol dalam darah 

menjadi tinggi (Hasdianah & Sentot, 2014) : 

a. Usia dan jenis kelamin 

Peningkatan kadar kolesterol dalam batas tertentu merupakan hal alami 

yang terjadi dalam proses penuaan. Dengan kata lain, semakin tua  , semakin banyak 

waktu yang  dimiliki untuk merusak tubuh. Kadar kolesterol meningkat tinggi 

seiring usia pada pria dan wanita. Berdasarkan jenis kelamin, pada laki-laki sampai 

usia sekitar 50 tahun memiliki risiko 2-3 kali lebih besar dari pada perempuan untuk 

mengalami aterosklerosis oleh kolesterol. Pada perempuan untuk mengalami 

aterosklerosis oleh kolesterol pada  usia dibawah 50 tahun atau setelah menopause 

memiliki risiko yang sama dengan laki-laki. Pada masa premenoause, perempuan 

dilindungi oleh hormone estrogen sehingga dapat mencegah terbentuknya 

aterosklerosis. Estrogen dalam kaitan dengan kolestrol bekerja dengan cara 

meningkatkan HDL dan menurunkan LDL pada darah. Setelah menopause, kadar 

estrogen pada perempuan akan menurun. Oleh karena itu, risiko terjadinya 

hiperkolesterol dan aterosklerosis menjadi setara dengan laki-laki. (Anies, 2015) 
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b. Pola makan 

         Orang yang paling berisiko memiliki kadar kolesterol tinggi adalah orang 

yang menerapkan pola makan yang mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi. 

Lemak jenuh  ditemukan pada daging, mentega, keju yang dapat  meningkatkan 

kadar kolestrol LDL dalam darah. Namun, pola makan yang sehat dapat 

menurunkan kadar kolestrol sekitar 5- 10 % bahkan lebih. Mengurangi asupan 

lemak jenuh( menggantinya dengan lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh 

ganda) dan makan lebih banyak buah , sayur , salad, sterol tumbuhan dan kedelai 

juga dapat membantu. Cara memasak seperti memanggang yang lebih sehat dari 

pada menggoreng juga dapat dilakukan. 

c. Berat badan 

       Berat badan berlebih tidak hanya mengganggu penampilan tapi lebih 

banyak efek buruk kesehatannya. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan 

trigliserida dan menurunkan HDL . 

d. Kurang bergerak 

       Tubuh manusia didesain untuk selalu bergerak sehingga sangat dianjurkan 

untuk banyak bergerak. Kurang bergerak dapat meningkatkan LDL dan 

menurunkan HDL. 

e. Penyakit tertentu 

       Bisa saja orang yang  sudah berusaha menjauhi makanan berlemak tetapi 

kolesterol masih tinggi. Kemungkinan itu memiliki penyakit tertentu seperti: 

diabetes atau hipotiroidisme sehingga dapat menyebabkan kolesterol tinggi. 
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f. Merokok 

Merokok dapat menurunkan kolesterol baik, sehingga yang beredar di tubuh 

hanya kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini jika tidak dikendalikan bisa berakibat 

fatal. Itulah beberapa penyebab kolesterol tinggi yang bisa saja terjadi pada setiap 

orang dan perlu diketahui pula dikatakan memiliki kadar kolesterol normal jika 

ukurannya 160-200 mg/dL sedangkan masuk kondisi berbahaya jika sudah di atas 

240 mg/dL sehingga menyebabkan stroke. 

g. Riwayat penyakit keluarga 

Dalam kaitan dengan keturunan , kadar lemak yang abnormal dikenal 

dengan Hiperkolestrolemia familial (HF) adalah istilah untuk sindrom kolesterol 

tinggi yang bersifat diturunkan dari generasi ke generasi. Singkatnya , kadar 

kolesterol yang tinggi tersebut ditentukkan oleh gen yang cacat dan tidak ada dapat 

dilakukan untuk menghindarinya. Penyandang HF memiliki kadar kolesterol yang 

sangat tinggi (biasanya 8-12 mmol/L, seringkali lebih dan jarang sekali dibawah 

nilai tersebut. Penyandang HF lebih berisiko terkena aterosklerosisi dan penyakit 

kardiovaskuler. HF dimulai sejak lahir dan menetap seumur hidup. 

 


