
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kolesterol  

1. Pengertian 

Kolesterol merupakan sterol yang berasal dari binatang maupun manusia. 

Kolesterol yang ada dalam tubuh merupakan lipid yang disintesis oleh hati dan usus 

halus. Selain itu kolesterol juga terdapat pada makanan hewani yang dikonsumsi 

seseorang (Lingga, 2012). 

Tubuh memiliki kemampuan untuk menghasilkan kolesterol. Komponen 

pembentuk kolesterol berasal dari berbagai makanan yang dikonsumsi, walaupun 

bukan merupakan makanan yang mengandung kolesterol. Sebagian besar kolesterol 

yang ada dalam tubuh, dihasilkan sendiri oleh tubuh. Sekitar 70-80% kolesterol 

disintesis oleh tubuh sedangkan 20-25% sisanya berasal dari luar tubuh yaitu dari 

makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Tubuh orang dewasa rata-rata menghasilkan 

2000-3000 mg kolesterol per hari (Lingga, 2012). 

Hiperkolesterolemia berasal dari kata hiper yang artinya tinggi dan emia artinya 

darah. Hiperkolesterolemia merupakan salah satu kelainan kadar lemak dalam darah 

(dyslipidemia) berupa peningkatan kadar kolesterol total puasa di dalam darah. 

Kelainan kadar lemak bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan faktor risiko bagi 

penyakit lainnya, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah (Ruslianti, 2014). 

Keadaan kolesterol dalam pembuluh darah pada kadar tinggi akan cenederung 



membuat endapan atau lempengan yang akan mempersempit atau menyumbat 

pembuluh darah (Sutedjo, 2008). 

2. Fungsi kolesterol 

Menurut Panil (2007), dalam tubuh walaupun kolesterol mempunyai efek buruk, 

yaitu bersifat atherogenik juga berfungsi fisiologis, fungsi tersebut yaitu : 

pembentukan membrane sel, sintesis hormone-hormon steroid, dan sintesis asam 

empedu. Menurut Mulyanto (2012) beberapa peranan penting kolesterol bagi tubuh, 

antara lain : 

a. Kolesterol berperan dalam proses pembentukan sel-sel dalam tubuh, lemak 

berperan sebagai pembentuk dinding-dinding sel. 

b. Berperan penting dalam menentukan molekul-molekul mana saja yang dapat 

masuk ke dalm sel dan mana yang tidak bisa (permeabilitas membrane sel). 

c. Ikut berperan dalam produksi hormone seks (androgen dan estrogen). 

d. Sangat berperan dalam memproduksi hormone yang dilepaskan oleh kelenjar 

adrenal (kortisol, kortikosterone, aldosterone, dan lain-lain). 

e. Dibutuhkan untuk bahan dasar pembentukan hormone-hormon steroid. 

f. Berperan dalam produksi empedu. 

g. Mengkonversi sinar matahari menjadi vitamin D. 

h. Sangat penting untuk metabolisme vitamin larut lemak, termasuk vitamin A,D,E, 

dan K. 

3. Metabolisme kolesterol dalam tubuh 

Kolesterol adalah salah satu bentuk lemak yang secara alami terdapat dalam 

makanan yang berasal dari binatang terutama otak, kuning telur dan jeroan. Demikian 



juga yang berasal dari olahannya, seperti susu asli, keju mentega, dan lain-lain. 

Makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya buah-buahan dan sayur-

sayuran tidak mengandung kolesterol (Soeharto, 2001). 

Selain diperoleh dari makanan diperkirakan dua pertiga dari seluruh kolesterol 

yang ada dalam tubuh diproduksi oleh sel hati atau liver. Sepertiga dari seluruh 

kolesterol tubuh diserap oleh sistem pencernaan dari makanan yang dikonsumsi. 

Kolesterol menyebar ke seluruh tubuh setelah dibentuk oleh hati. Begitu kolesterol 

dan trigliserida (molekul lemak yang berfungsi menyediakan energi bagi tubuh) 

dicerna, keduanya terikat ke dalam suatu ikatan yang kemudian akan terbawa ke 

berbagai tempat di seluruh jaringan tubuh melalui darah. Di dalam tubuh, kolesterol 

digunakan untuk membangun dinding sel dan memproduksi hormone (Nilamawati, 

2008). 

Selain disimpan, ada juga kolesterol yang dikeluarkan oleh tubuh bersama ampas 

melalui anus. Hal ini terjadi disebabkan karena kolesterol diikat oleh bahan serat yang 

larut dalam air (water soluble fiber) yang terjadi di perut dan usus. Oleh karena zat 

tersebut larut dalam air, maka terbentuk gelatin (gel) dan sewaktu melewati 

pencernaan bertemu dengan asam empedu dan mengikat kolesterol yang selanjutnya 

keluar bersama tinja (Soeharto, 2001). 

4. Faktor penyebab meningkatnya kolestrol di dalam darah 

Menurut Mulyanto (2012), faktor yang mendorong peningkatan kadar kolesterol 

dalam darah, yaitu : 

 

 



a. Makanan sehari-hari 

Kolesterol umumnya berasal dari lemak hewani, seperti : daging kambing, babi, 

atau jeroan, dan telur termasuk makanan yang mengandung kolesterol tinggi, jadi 

makanan sehari-hari akan mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. 

b. Penyakit tertentu 

1) Tekanan darah tinggi 

Tekanan darah tinggi akan membuat tubuh bekerja lebih keras untuk memompa 

jantung sehingga aliran darah akan menjadi lebih cepat dari biasanya (normal). 

Akibatnya saluran darah semakin kuat menekan pembuluh darah yang ada, tekanan 

yang kuat dapat merusak jaringan pembuluh darah. Pembuluh darah yang rusak akan 

digunakan sebagai tempat untuk melekatnya kolesterol, sehingga kolesterol dalam 

saluran darah akan melekat dengan kuat serta mudah menumpuk. 

2) Penderita diabetes 

Kadar gula yang tinggi pada penderita diabetes dapat memicu tubuhnya untuk 

memiliki kadar LDL kolesterol yang mengikat. Akibatnya terjadi penumpukan 

kolesterol di dalam darah, sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung. 

c. Berat badan 

Kelebihan berat badan dapat meningkatkan trigliserida dan menurunkan HDL 

yang merupakan kolesterol baik. Penimbunan lemak ini bisa menimbulkan 

penyempitan saluran darah oleh pengendapan kolesterol yang menimbulkan risiko 

tekanan darah tinggi, jantung, dan stroke. 

 

 



d. Kurang gerak atau malas berolahraga 

Kurang bergerak bisa meningkatkan LDL dan menurunkan HDL. Kurang 

berolahraga atau melakukan aktivitas fisik bisa menyebabkan makanan yang masuk 

tidak termanfaatkan dengan baik. Hal tersebut akan membuat timbunan lemak pada 

tubuh semakin tebal  dan kadar kolesterol pun akan semakin meningkat. Olahraga 

dapat membantu tubuh meningkatkan kadar HDL. Dengan demikian kadar LDL pun 

semakin menurun. Sebaliknya bila kadar LDL meningkat maka akan meningkatkan 

pula kadar kolesterol dalam tubuh.  

e. Umur dan jenis kelamin 

Setelah mencapai umur 20 tahun, kadar kolesterol biasanya cenderung naik. 

Kolesterol yang ada di pembuluh darah semakin lama semakin menebal, sehingga 

semakin bertambah umur seseorang, risiko memiliki kolesterol tinggi semakin 

meningkat.. Kadar kolesterol akan terus meningkat setelah berumur lebih dari 45 

tahun. Sementara pada wanita kadar kolesterol akan naik saat masa menopause atau 

diatas umur 55 tahun, karena saat menopause kadar LDL dalam tubuh semakin 

meningkat, dan memperbesar risiko terjadinya penumpukan kolesterol di saluran 

darah. 

Menurut Soeharto (2001), risiko pada wanita relatif rendah dibanding laki-laki 

sampai usia menopause, dimana risiko serangan jantung naik perlahan-lahan sampai 

risikonya sama dengan laki-laki pada usia sekitar 50 tahun. Pada wanita hormone 

estrogen dianggap memiliki proteksi terhadap penyakit kardiovaskular, dalam hal ini 

estrogen mengingkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar LDL. Jadi meskipun 

angka total kolesterol relatif tinggi, seorang perempuan memiliki tingkat proteksi 



lebih baik dibandingkan seorang laki-laki dengan kadar kolesterol yang sama. 

Namun demikian, kolesterol tetap meningkat akibat produksi estrogen secara 

dramatis berkurang setelah menopause.  

f. Merokok 

Nikotin yang terkandung dalam rokok merupakan salah satu zat yang dapat 

mengganggu kerja organ tubuh dan mempengaruhi metabolisme kolesterol di dalam 

tubuh. Merokok akan membuat dinding dari saluran darah rusak. Rusaknya dinding 

saluran darah akan memudahkan lemak-lemak darah menempel padanya. Merokok 

dapat menurunkan kadar HDL dan meningkatkan kadar LDL. LDL akan membawa 

lemak dari hati ke seluruh bagian tubuh, akibatnya kolesterol akan terdistribusi pada 

saluran darah. Hal tersebut dapat mengganggu pembuluh darah.  

5. Pemeriksaan kolesterol darah 

Menurut Mulyanto (2012), untuk mendapatkan hasil kolesterol yang akurat, para 

ahli menyarankan : 

a. Hindari olahraga berat 24 jam sebelum tes kolesterol karena akibat kelelahan 

dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan. 

b. Jangan makan atau minum, kecuali air selama 12 jam sebelumnya. Puasa ini 

bertujuan agar tidak ada kesalahan pengukuran, karena adanya lemak dari 

makanan yang baru dikonsumsi. Biasanya pemeriksaan kolesterol dilakukan di 

pagi hari, untuk mempermudah pasien berpuasa, yaitu berpuasa saat tidur. 

 

Pemeriksaan kolesterol dalam darah dapat dimulai dengan cara mengambil darah 

vena dari tubuh pasien. Dari hasil pemeriksaan dapat diketahui informasi perkiraan 



kadar kolesterol yang beredar dalam sirkulasi darah pasien tersebut. Hasil data 

tersebut lalu dibandingkan dengan table klasifikasi kadar kolesterol standar dalam 

dunia kedokteran yang ada, sehingga dapat dianalisis kadar kolesterol pasien tersebut 

(Mulyanto, 2012). 

Meskipun kolesterol yang tidak normal merupakan faktor yang fundamental, 

namun tubuh tetap memerlukan kolesterol antara lain untuk membuat hormone dan 

pertumbuhan sel. Soeharto (2001) menjelaskan kadar kolesterol total yang dianjurkan 

yaitu : kadar kolesterol darah normal < 200 mg/dl, kadar kolesterol darah sedang atau 

ambang batas tinggi (borderline high) = 200 – 239 mg/dl, dan kadar total kolesterol 

tinggi ≥ 240 mg/dl. 

Tabel 1  

Klasifikasi Kolesterol Total 

Kadar Kolesterol Total Keterangan 

≤ 200 mg/dl  Normal 

200 – 239 mg/dl Batas tinggi 

≥ 240 mg/dl Tinggi 

 
(Sumber: “Kolesterol Tinggi Bukan untuk Ditakuti”, Ruslianti, 2014) 

 

B. Obesitas  

1. Pengertian 

Obesitas (obesity) berasal dari bahasa latin yaitu ob artinya ‘akibat dari’ dan esum 

artinya ‘makan’. Jadi obesitas diartikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebih 

(Elizabeth J, 2002). Menurut WHO (2000), obesitas adalah suatu kondisi terjadinya 

penimbunan jaringan lemak dalam tubuh secara berlebihan atau dengan kata lain, 



obesitas dapat diartikan sebagai suatu kelainan yang ditandai dengan penimbunan 

lemak tubuh secara berlebihan. Sementara itu, Syarif (2003) mengartikan bahwa 

obesitas dan kelebihan berat badan sebagai dua istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan adanya kelebihan berat badan. 

Obesitas (kegemukan) adalah suatu keadaan terjadi timbunan lemak berlebihan 

di jaringan adipose dalam tubuh. Cara mengetahui kegemukan dengan mengukur 

jumlah lemak seluruh tubuh menggunakan alat impedans atau mengukur ketebalan 

lemak di tempat-tempat tertentu menggunakan alat kapiler. Selain itu, lemak disekitar 

perut dapat diukur dengan menggunakan meteran (Wahyudi, 1981). 

2. Tipe obesitas 

Obesitas berdasarkan bentuk tubuh dibagi menjadi dua yaitu obesitas tipe pir dan 

obesitas tipe apel sebagai berikut (Suiraoka, 2012) : 

a. Obesitas tipe buah apel 

Umumnya pria obesitas menyimpan lemak dibawah kulit dinding perut dan di 

rongga perut sehingga tampak gemuk pada bagian perut dan bentuk tubuh seperti 

buah apel. Disebabkan karena lemak banyak berkumpul di rongga perut, obesitas tipe 

buah apel disebut juga obesitas sentral, karena banyak terdapat pada laki-laki. Istilah 

lain pada obesitas tipe ini yaitu abdominal obesity atau visceral obesity. Dikatakan 

obesitas visceral karena terjadi penimbunan lemak di dalam rongga perut (abdomen) 

di sekitar omentum usus (visceral). Lemak visceral yang berlebih akan memperoleh 

suplai darah dari pembuluh darah omentum, dan mengeluarkan banyak bahan kimia 

serta hormone ke dalam peredaran darah. Banyaknya lemak yang tersimpan di rongga 



perut mencerminkan makin lebarnya waist circurference atau lingkar pinggang 

(Suiraoka, 2012). 

Obesitas tipe apel lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan terutama yang 

berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Kesehatan terutama yang 

berhubungan dengan penyakit kardiovaskuler. Hal ini terjadi akibat lokasi perut lebih 

dekat dengan posisi jantung daripada pinggul (Toto Sudargo, et all, 2014). 

b. Obesitas tipe buah pear 

Kelebihan lemak pada wanita disimpan dibawah kulit bagian daerah pinggul dan 

paha, sehingga bentuk tubuh terlihat seperti buah pear. Obesitas tipe buah pear 

disebut juga sebagai obesitas perifer dan karena banyak terdapat pada perempuan 

disebut juga sebagai obesitas tipe gynoid (Suiraoka, 2012). Akan tetapi, hal ini tidak 

bersifat mutlak karena banyak perempuan yang juga mengalami obesitas tipe apel, 

terutama setelah mengalami menopause. Nama lain dari tipe obesitas ini adalah 

peripheral obesity atau gluteal obesity (Toto Sudargo, et all, 2014). 

3. Penyebab obesitas  

Kegemukan disebabkan oleh ketidak seimbangan kalori yang masuk 

dibandingkan dengan yang keluar. Kalori diperoleh dari makanan sedangkan 

pengeluarannya melalui aktivitas tubuh dan olahraga. Kalori terbanyak (60 – 70%) 

dipakai oleh tubuh untuk kehidupan dasar seperti bernafas, jantung berdenyut, dan 

fungsi dasar sel. Besarnya kebutuhan kalori dasar ini ditentukan oleh genetik atau 

keturunan. Namun aktivitas fisik dan olahraga dapat meningkatkan jumlah 

penggunaan kalori keseluruhan. Ketidakseimbangan kalori ini dapat ditentukan oleh 

faktor keturunan akan tetapi dipicu oleh pola hidup dan lingkungan. Kebiasaan hidup 



santai, malas bergerak, selalu dibantu oleh orang lain (pembantu /supir), atau alat 

(remote/ handphone/ escalator/ kendaraan), dan makan berlebihan akan 

meningkatkan asupan dan menurunkan keluaran daripada kalori tersebut (Wahyudi, 

1981). 

Kelebihan berat badan dan obesitas bukan hanya akibat pola makan yang buruk 

saja. Menurut Martins (2003) menjelaskan bahwa seiring bertambahnya umur 

seseorang, penumpukan lemak terutama didaerah perut juga meningkat Ketimpangan 

dalam masukan dan pemakaian kalori juga dapat disebabkan oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor tersebut adalah genetik, metabolik, perilaku, serta lingkungan interaksi. 

Interaksi berbagai faktor tersebut secara kronis, akan menjadi penyebab terjadinya 

obesitas (Stein, 2004). 

Secara ilmiah, ketidak-seimbangan antara asupan kalori dengan pengeluaran atau 

mengkonsumsi kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh akan 

mengakibatkan obesitas. Penyebab obesitas dapat bersifat dari dalam (endogenous) 

berarti mengalami gangguan metabolik di dalam tubuh, dan juga bersifat dari luar 

(exogenous), berarti konsumsi energy yang berlebihan yang salah satunya adalah 

lemak hewani. Penyebab ketidak-seimbangan antara asupan dan pembakaran kalori 

berasal dari multi faktor antara lain (Suiraoka, 2012) : 

1) Faktor genetik 

Obesitas cenderung diturunkan, sehingga diduga mengarah pada genetik. 

Beberapa pakar beranggapan bahwa faktor keturunan hanya berpengaruh terhadap 

bakat seseorang untuk menjadi gemuk. Apabila kelebihan asupan energi atau 

kurangnya aktifitas fisik dialami oleh orang dengan keturunan obesitas, maka 



obesitas akan cepat terjadi  bila mengalami kelebihan asupan energi. Tetapi anggota 

keluarga tidak hanya berbagi gen, tetapi juga makanan dan kebiasaan gaya hidup, 

yang mendorong terjadinya obesitas. 

2) Faktor makanan 

Seseorang yang mengonsumsi makanan dengan kandungan energi sesuai 

kebutuhan tubuh, maka tidak ada energi yang disimpan. Sebaliknya jika 

mengkonsumsi makanan dengan energi melebihi kebutuhan tubuhnya, maka 

kelebihan energi akan disimpan sebagai cadangan energy terutama sebagai lemak. 

3) Karakteristik individu 

Obesitas pada orang dewasa terjadi karena telah menumpuknya lemak dalam 

tubuh pria dan wanita yang berumur lebih dari 30 tahun. Kurangnya olahraga adalah 

pemicu kegemukan yang diderita orang dewasa. Bila keadaan tersebut terus 

dibiarkan, maka pada usia 45-60 tahun mengalami penyakit berbahaya. 

Jenis obesitas android atau timbunan lemak berada pada bagian atas tubuh lebih 

berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan metabolisme glukosa dan lemak, 

seperti penyakit gula (diabetes), jantung coroner, stroke, perdarahan otak, dan 

tekanan darah tinggi. 

4) Faktor fisiologi 

Overweight dan obesitas meningkat sesuai dengan pertambahan umur dan 

kemudian menurun sebelum akhirnya berhenti pada usia lanjut. Berat badan juga 

meningkat pada wanita yang sedang hamil. 

 

 



5) Aktifitas fisik 

Kegemukan disebabkan oleh ketidakseimbangan kalori yang masuk dibanding 

yang keluar. Kalori diperoleh dari makanan sedangkan pengeluarannya melalui 

aktivitas tubuh dan olahraga. Kalori terbanyak (60-70%) dipakai oleh tubuh untuk 

kehidupan dasar seperti bernafas, jantung berdenyut dan fungsi dasar sel. Besarnya 

kebutuhan kalori dasar ini ditentukan oleh genetik. Namun aktifitas fisik dan olahraga 

dapat meningkatkan jumlah penggunaan kalori keseluruhan. 

6) Faktor hormon 

Menurunnya hormone tyroid dalam tubuh akibat turunnya fungsi kelenjar tyroid 

akan mempengaruhi metabolisme dimana kemampuan menggunakan energi akan 

berkurang.  

7) Gaya hidup yang kurang tepat 

Kemajuan social ekonomi, teknologi dan informasi yang global telah 

menyebabkan perubahan gaya hidup yang meliputi pola pikir dan sikap, yang terlihat 

dari pola kebiasaan makan dan beraktifitas fisik. Berbagai kemajuan tersebut, 

mengakibatkan meningkatnya daya beli makana di luar rumah dengan mengonsumsi 

makanan siap saji yang umumnya berkalori tinggi. Upaya dalam melakukan berbagai 

kegiatan dengan keterbatasan waktu, orang lebih banyak menggunakan tenaga mesin 

misalnya memilih menggunakan lift atau escalator, dibandingkan menggunakan 

tangga sehingga pola kurang aktif ini menyebabkan kurangnya penggunaan energi 

tubuh.  

 

 



4. Gangguan kesehatan akibat obesitas 

Orang yang obesitas mempunyai risiko gangguan, psikologi, perilaku makan, dan 

gangguan kesehatan yang salah satunya seperti hiperkolesterolemia (Toto Sudargo, 

et al, 2014). Jenis kegemukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang merata seluruh 

tubuh dan yang lokal terutama diperut yang disebut obesitas sentral. Tubuh yang 

berat akan membebani lutut mengakibatkan keradangan sendi, memicu hipertensi, 

mengganggu kesuburan, dan dapat mengakibatkan kematian mendadak saat tidur. 

Kelebihan asupan makanan mengakibatkan meningkatnya lemak darah yang tidak 

diinginkan, seperti kolesterol LDL dan trigliserida. Selain itu, jaringan lemak tubuh 

yang merupakan tempat deposit kelebihan kalori terutama dibagian dalam rongga 

perut ikut mengganggu kerja insulin sehingga mengakibatkan terjadinya resistensi 

insulin (Wahyudi, 1981). 

Gangguan lemak darah dan resistensi insulin mengakibatkan kumpulan gejala 

yang disebut sindroma metabolik yang ditandai dengan obesitas sentral, hipertensi, 

dyslipidemia dimana kolesterol total, LDL, dan trigliserida tinggi sedangkan 

kolesterol HDL rendah dan gula darah puasa yang meningkat. Keadaan ini akan 

memicu terjadinya diabetes dan menimbulkan penyempitan pembuluh darah yang 

pada akhirnya meningkatkan kejadian serangan jantung dan stroke (Wahyudi, 1981). 

5. Metode pengukuran 

Menurut Suiraoka (2012) metode untuk menentukan derajat obesitas yang paling 

sering digunakan adalah ukuran Body Mass Index (BMI) atau Index Massa Tubuh 

(IMT). Dasar perhitungan IMT adalah hasil pengukuran berat badan (dalam kg) dan 

tinggi badan (dalam meter). Pengukuran berat badan dapat dilakukan dengan 



menggunakan timbangan berat badan. Sementara itu, pengukuran tinggi badan dapat 

dilakukan dengan menggunakan microtoise. 

Kisaran IMT orang disebut normal apabila diantara 18,5 – 24,9 kg/m2, kurus 

apabila dibawah 18,5 kg/m2, dan obesitas jika angka hasil perhitungan lebih di atas 

25 kg/m2. Namun indeks massa tubuh (IMT) saja tidak menggambarkan sebaran 

timbunan lemak di dalam tubuh. Untuk menilai timbunan lemak perut, dapat 

digunakan rasio lingkar pinggang dan pinggul (RLPP) atau mengukur lingkar 

pinggang (LP) saja karena lebih praktis. Cara ini mudah dan praktis, karena dapat 

dilakukan hanya dengan menggunakan pita meteran. Bagian-bagian tubuh tertentu 

diukur untuk mengetahui banyaknya lemak tubuh (Suiraoka, 2012). 

Rasio lingkar pinggang panggul (RLPP) merupakan metode yang dapat 

digunakan untuk menentukan status obesitas seseorang. RLPP adalah metode 

sederhana yang dapat menjelaskan distribusi penimbunan lemak di bawah kulit dan 

jaringan adipose intra abdominal (Waspadji, 2003). 

Kegemukan dapat diketahui melalui distribusi penyimpanan lemak dalam tubuh. 

Kelebihan jumlah lemak, umumnya akan disimpan di jaringan adipose di bawah kulit 

atau di rongga perut. Setiap jumlah lemak dan karbohidrat makanan yang tidak 

langsung digunakan akan disimpan di jaringan adipose dalam bentuk trigliserida 

(Waspadji, 2003). 

Toto Sudargo tahun 2014 mendefinisikan rasio lingkar pinggang panggul (RLPP) 

adalah perbandingan antara lingkar pinggang yang diukur pada bagian terkecil dari 

perut secara horizontal dengan lingkar panggul yang diukur melewati bagian paling 



maksimal dari panggul. Lingkar pinggang dan lingkar panggul diukur dengan pita 

metlin dan diukur secara langsung. 

Tabel 2 

Parameter Rasio Lingkar Pinggang Panggul (RLPP) 

Jenis Kelamin Tidak Obesitas Obesitas 

Laki-laki ≤ 0,90 > 0,90 

Perempuan ≤ 0,80 > 0,80 

 

(Sumber : "Human Body Composition", Eston, et al, 2009) 

        

Supariasa (2002) mengungkapkan bahwa timbunan lemak dalam perut 

menunjukkan adanya metabolisme di dalam tubuh, antara lain perubahan terhadap 

daya tahan terhadap insulin dan peningkatan produksi asam lemak bebas. Banyaknya 

lemak di dalam perut lebih sensitif menggambarkan perubahan tersebut 

dibandingkan dengan banyaknya lemak bawah kulit atau lemak pada kaki dan tangan. 

Perubahan metabolisme ini memberikan gambaran tentang pemeriksaan penyakit 

yang berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak tubuh. 

Peningkatan RLPP berperan serta pada berkembangnya risiko yang terkait 

dengan distribusi lemak sentral (Esmailzedah, et al, 2004). Pengukuran lingkar 

pinggang, bila digabungkan dengan pengukuran lingkar pinggul, dapat digunakan 

untuk mendeteksi penyebaran lemak di jaringan adipose (Waspadji, 2003). 

 

 

 



C. Pola Konsumsi Sayur dan Buah  

1. Pola konsumsi 

Pola konsumsi pangan adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu (Baliwati, 2004). Konsumsi adalah 

makanan yang dimakan seseorang (Almatsier, 2009). Pengukuran konsumsi 

makanan adalah suatu cara penentuan status gizi secara tidak langsung, digunakan 

sebagai bukti awal terjadinya kekurangan gizi (Supariasa, 2002). 

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan 

pangan secara nasional dapat memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan 

gizi, keamanan atau kehalalan, dan efisiensi makan dalam mencegah pemborosan. 

Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh 

(utility food) dapat optimal, dengan peningkatan atas kesadaran pentingnya pola 

konsumsi yang beragam, aman dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, 

vitamin dan mineral (Badan Ketahanan Pangan, 2012). 

a. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi pangan adalah sebagai berikut 

(Supariasa, 2002) : 

1) Faktor ekonomi 

Keadaan ekonomi relatif mudah diukur dan berpengaruh besar pada konsumsi 

pangan, terutama pada golongan miskin. Penduduk golongan miskin menggunakan 

sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan makanan. Elastisitas 

pendapatan (pengeluaran) menunjukkan perubahan jumlah pangan yang diminta 

yang disebabkan oleh perubahan pendapatan (pengeluaran) yang terjadi pada tingkat 



harga. Elastisitas harga menggambarkan perubahan jumlah pangan yang diminta 

sebagai akibat terjadinya perubahan harga pangan (Baliwati, 2004). 

2) Pendidikan 

Perilaku konsumsi pangan seseorang atau keluarga dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan atau pengetahuan tentang pangan itu sendiri, karena pengetahuan gizi 

bertujuan untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat kearah konsumsi pangan 

yang sehat dan bergizi. 

3) Ketersediaan 

Ketersediaan bahan makanan dapat mempengaruhi kebiasaan makan, sehingga 

masyarakat terbiasa untuk mengonsumsi makanan yang tersedia. Masyarakat dapat 

memperoleh buah dan sayur yaitu di pasar dan di sekitar rumah. 

4) Jumlah anggota keluarga 

Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi jumlah dan pembagian ragam 

pangan yang dikonsumsi dalam keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka 

makanan untuk setiap orang akan berkurang terutama pada keluarga dengan ekonomi 

lemah (Suhardjo, 1990). 

5) Faktor sosial-budaya dan religi 

Kebudayaan juga menentukan kapan seseorang boleh atau tidak boleh memakan 

suatu makanan (tabu). Oleh karena itu kebudayaan mempengaruhi seseorang dalam 

konsumsi pangan yang menyangkut pemilihan jenis pangan, serta persiapan serta 

penyajiannya (Siregar, 2009). 

 

 



6) Lingkungan 

Faktor lingkungan cukup besar pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku 

makan. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, serta 

adanya promosi melalui media elektronik maupun cetak (Handayani, et al, 2013). 

b. Cara pengukuran konsumsi makanan 

Menurut Supariasa (2002), dalam pengukuran konsumsi makanan menghasilkan 

dua jenis data konsumsi, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

1) Metode kualitatif 

Metode yang bersifat kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, 

frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan dan menggali informasi tentang 

kebiasaan makan (food habits) serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. 

Metode kualitatif dilakukan dengan : 

a) Metode frekuensi makan (food frequency) 

b) Metode dietary history 

c) Metode pendaftaran makanan (food list) 

2) Metode kuantitatif 

Metode kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang 

dikonsumsi sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan Daftar 

Komposisi Bahan Makanan (DKBM) atau daftar lain yang diperlukan seperti Daftar 

Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Konversi Mentah-Masak (DKMM) dan Daftra 

Penyerapan Minyak. Metode kuantitatif dapat dilakukan dengan : 

a) Metode recall 24 jam 

b) Perkiraan makanan (estimated food records) 



c) Penimbangan makanan (food weighing) 

d) Metode inventaris (inventory method) 

e) Pencatatan (food account) 

2. Sayur dan buah 

Buah-buahan adalah bagian tanaman yang berupa buah, baik berasal dari 

tanaman tahunan (misalnya durian, mangga) maupun tanaman semusim (misalnya 

melon, semangka, tomat, stoberi) dan dapat dikonsumsi tanpa dimasak (Karsin, et al, 

2004). 

Sayuran adalah tanaman holtikultura, umumnya mempunyai umur relatif pendek 

(kurang dari setahun) dan merupakan tanaman musiman. Setiap jenis dan varietas 

sayur-sayuran mempunyai warna, rasa, aroma, dan kekerasan yang berbeda-beda, 

sehingga sebagai bahan pangan sayur-sayuran dapat menambah variasi makanan. 

Ditinjau dari nilai segi gizinya, sayur-sayuran mempunyai arti penting sebagai 

sumber mineral dan vitamin berupa vitamin A dan C (Muchtadi, T. R., 1992). 

a. Kategori sayur 

Menurut Astawan (2004) sayur-sayuran dapat dibedakan menjadi : 

1) Sayur daun (kangkung, sawi, katuk, selada air, bayam, dan lain-lain) 

2) Sayur bunga (kembang turi, brokoli, kembang kol, dan lain-lain) 

3) Sayur buah (terung, paprika, labu, mentimun, tomat, dan lain-lain) 

4) Sayur biji muda (kapri muda, jagung muda, kacang panjang, dan lain-lain) 

5) Sayur batang muda (asparagus, rebung, jamur, dan lain-lain) 

6) Sayur akar (bit, lobak, wortel, dan lain-lain) 

7) Sayuran umbi (kentang, bawang Bombay, bawang merah, dan lainnya) 



b. Kategori buah 

Buah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : 

1) Buah musiman contohnya durian, rambutan, duku, mangga, dan sebagainya. 

2) Buah yang ada sepanjang tahun contohnya papaya, pisang, nanas, dan 

sebagainya. 

Buah sejati (yang merupakan perkembangan dari bakal buah) maupun buah semu 

(terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga), dapat dibedakan atas tiga 

tipe dasar buah, yaitu : 

1) Buah tunggal yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah, 

yang berisi satu biji atau lebih 

2) Buah ganda, yaitu buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal 

buah. Masing-masing bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, 

namun akhirnya menjadi kumpulan buah yang Nampak seperti satu buah. 

Contohnya adalah sirsak (Annona) 

3) Buah majemuk yaitu jika buah terbentuk dari bunga majemuk. Dengan demikian 

buah ini berasal dari banyak bunga (dan banyak bakal buah), yang pada akhirnya 

seakan-akan menjadi satu buah saja. Contohnya adalah nanas (Ananas), bunga 

matahari (Helianthus). 

c. Kandungan gizi sayur dan buah 

Menurut (Yuliarti, 2008) kandungan gizi utama dalam buah dan sayuran adalah 

vitamin dan mineral. Vitamin yang terdapat dalam buah dan sayuran adalah 

provitamin A, C, K, E, dan berbagai kelompok vitamin B kompleks. Buah dan sayur 

juga kaya akan berbagai jenis mineral, diantaranya kalium (K), kalsium (Ca), natrium 



(Na), zat besi (Fe), magnesium (Mg), mangan (Mn), selenium (Se), dan boron (Bo). 

Selain kandungan zat gizi mikro, dalam buah dan sayur juga terdapat zat gizi makro 

dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Zat gizi tersebut antara lain : 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh yaitu untuk aktifitas 

otak, pembentukan sel darah merah dan sistem saraf serta membantu proses 

metabolisme protein dan lemak. Karbohidrat yang terdapat dalam buah dan sayur 

umumnya banyak mengandung pati dan selulosa. 

2) Lemak 

Lemak merupakan sumber energi tubuh. Kandungan lemak pada buah dan sayur 

umumnya sedikit. Berbagai jenis buah dan sayuran yang mengandung lemak 

diantaranya adalah advokat, buncis, dan kacang panjang. 

3) Protein 

Protein berfungsi sebagai bahan dasar pembentukan sel-sel dan jaringan tubuh. 

Tanaman pangan sering kekurangan satu atau lebih asam amino esensial sehingga 

penting untuk dikombinasikan dengan jenis protein lainnya sehingga satu dengan 

yang lainnya saling melengkapi. Sayuran yang mengandung protein diantaranya 

berbagai jenis biji-bijian seperti kacang panjang, buncis, dan kecambah. 

d. Kandungan non gizi buah dan sayur 

Menurut Wirakusumah (2007) disamping mengandung zat gizi berupa vitamin 

dan mineral sebagai komponen utama, buah dan sayur juga mengandung zat-zat yang 

tidak termasuk zat-zat gizi yang juga bermanfaat bagi kesehatan. Zat-zat tersebut 

adalah serat makanan, enzim, dan fitonutrien. 



1) Serat makanan 

a) Serat tidak larut air 

Serat yang tidak larut air umumnya berbentuk selulosa, hemiselulosa, dan lignin, 

tidak dapat larut dalam air tetapi mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan 

air. Hal ini dapat menguntungkan bagi tubuh karena dapat mempengaruhi 

peningkatan ukuran, berat, dan melunakkan feses sehingga mudah di keluarkan. 

Disamping itu serat juga dapat menghindari terjadinya konstipasi. 

b) Serat larut air 

Serat ini mempunyai kemampuan larut dalam air dan merupakan bagian dari 

dinding sel tanaman yang mudah larut dalam air. Serat ini juga berperan dalam 

mencegah konstipasi. Di dalam lambung dan saluran pencernaan, serat ini akan 

membentuk gel sehingga isi lambung cepat penuh dan menyebabkan cepat kenyang 

yang disebabkan karena kemampuannya menyerap air. Sebagian besar serat makanan 

yang terdapat dalam buah-buahan berupa pectin. Pektin terdapat pada semua dinding 

sel tanaman dan kulit paling luar dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Pektin 

memiliki kemampuan membentuk gel yang memiliki pengaruh baik dalam 

menurunkan kadar kolerterol. 

2) Enzim 

Enzim adalah substansi yang dapat mempercepat atau bertindak sebagai katalis 

reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh sehingga sangat berperan dalam kelangsungan 

hidup sel. Enzim tidak dapat bertahan terhadap suhu tinggi sehingga untuk 

memperoleh enzim yang aktif hendaknya bahan pangan sumber enzim dikonsumsi 



dalam bentuk segar. Enzim yang terdapat pada buah yaitu enzim papain dan enzim 

bromelin. 

3) Fitonutrien 

Fitonutrien merupakan komponen-komponen pada buah dan sayuran yang tidak 

termasuk ke dalam zat gizi, tetapi mempunyai peran penting bagi kesehatan. 

Fitonutrien terdiri dari pigmen, zat-zat yang menyerupai vitamin dan zat makanan 

minor. Fungsi fitonutrien bagi tubuh dan sumbernya seperti pada table berikut. 

Tabel 3 

Fungsi Dan Sumber Fitonutrien Buah Dan Sayur 

Fitonutrien Khasiat kesehatan Sumber makanan 

Karoten  Antioksidan, anti kanker, 

kekebalan 

Wortel, bayam, kangkung, daun 

singkong, semangka 

Senyawa 

alium 

Menurunkan kadar kolesterol, anti 

tumor 

Bawang putih, bawang merah, 

bawang Bombay, daun bawang 

Flovanoid  Antioksidan, antivirus, 

antiperadang 

Tomat, cabai, brokoli, teh, kopi, 

buah dan sayuran berwarna 

hijau, kuning, dan merah 

Saponin  Menurunkan kolesterol, 

meningkatkan kekebalan, 

antikanker, penyakit jantung 

Kedelai, bayam, tomat, daun 

katuk 

Lycopene  Antioksidan, antikanker Tomat, semangka, jeruk bali 

Adenosine  Antikoagulan  Melon 

Polifenol Menurunkan resiko penyakit 

jantung dan stroke, antikanker 

Teh hijau, anggur, delima 

Lutein  Menjaga kesehatan mata, 

mencegah penyakit jantung, 

antikanker 

Wortel, tomat, sayur hijau, 

semangka 

Isoflavon  Meningkatkan kadar estrogen, 

antikanker, mengurangi hotflush 

pada wanita menopause 

Kacang kedele, lentil, brokoli 

Sumber : Wirakusumah (2007), “Jus Buah dan Sayur” 

 



e. Warna buah dan sayur 

Menurut Harmanto (2009) buah dan sayur mengandung pigmen-pigmen berisi 

vitamin yang bersifat antioksidan. Berdasarkan warnanya, sayuran dan buah-buahan 

dibedakan atas : 

1) Warna hijau 

Warna hijau pada buah dan sayur merupakan asam alegat yang ampuh 

menggempur berbagai bibit sel kanker dan membantu menormalkan tekanan darah. 

Sayuran berwarna hijau banyak mengandung vitamin C dan B Kompleks. Contohnya 

buah berwarna hijau alpukat, melon, anggur hijau. Sayuran berwarna hijau adalah 

bayam, caisim, sawi hijau, pokcoi, brokoli dan daun singkong. 

2) Warna merah 

Warna merah pada buah dan sayur kaya akan antosianin dan likopen. Antosianin 

berguna untuk mencegah infeksi dan kanker kandung kemih. Menandakan bahwa 

sayuran itu mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antikanker. Contohnya 

buah dan sayur berwarna merah yaitu semangka, stoberi, tomat dan jambu biji merah. 

Contoh sayuran berwarna merah yaitu kol merah, dan bayam merah. 

3) Warna kuning 

Semua buah-buahan yang memiliki daging buah berwarna jingga mengandung 

betakaroten yang menghambat proses penuaan dan meremajakan sel-sel tubuh. 

Betakaroten yang ada di dalam tubuh berubah menjadi vitamin A yang akan memacu 

system kekebalan. Buah dan sayur berwarna hijau yaitu ubi jalar, labu kuning dan 

wortel, melon jingga, papaya, apricot, mangga, dan jeruk. 

 



4) Warna putih 

Buah dan sayuran berwarna putih sedikit mengandung antioksidan, namun 

kandungan serat dan vitamin C dalam buah dan sayur berwarna putih relatif tinggi 

yang sangat ampuh menjaga kesehatan sistem pencernaan dan meningkatkan 

ketahanan tubuh. Contoh sayur dan buah berwarna putih yaitu taoge, kol, kembang 

kol, sawi putih, rebung, jamur, sirsak, duku, kelengkeng, dan leci. 

f. Manfaat buah dan sayur 

Beberapa jenis buah dan sayur mampu mengobati dan mencegah beberapa 

macam penyakit antara lain yaitu : mampu menurunkan kolesterol, kadar gula, 

mencegah penyebaran sel kanker, menyembuhkan luka lambung, sebagai antibiotik, 

mengurangi rematik, mencegah diare, dan sebagainya. Karotein dan vitamin C yang 

terdapat dalam sayuran berperan penting sebagai antioksidan untuk mengatasi 

serangan radikal bebas yang menyebabkan terjadinya kanker. Sayur juga tinggi serat 

pangan untuk mencegah sembelit, diabetes militus, kanker kolon, tekanan darah 

tinggi, dan lain-lain (Astawan, 2004). 

g. Kebutuhan buah dan sayur 

Badan Kesehatan Dunia (WHO) seacara umum menganjurkan konsumsi sayuran 

dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram perorang perhari, yang terdiri 

dari 250 gram sayur (setara dengan 2 ½ porsi atau 2 ½ gelas sayur setelah dimasak 

dan ditiriskan) dan 150 gram buah (setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran 

sedang atau 1 ½ potong papaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang). 

Bagi orang Indonesia dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 400 – 600 gram 

perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa (Kemenkes RI, 2016). Penduduk 



dikategorikan “cukup” konsumsi buah dan sayur apabila makan sayur dan buah 

minimal lima porsi perhari selama tujuh hari dalam seminggu. Dikategorikan 

“kurang” apabila konsumsi buah dan sayur kurang dari ketentuan diatas (Kemenkes 

RI, 2013). 

 

D. Keterkaitan Kadar Kolesterol Total dengan Kejadian Obesitas Sentral dan 

Pola Konsumsi Sayur Buah 

1. Kadar Kolesterol Total dengan Kejadian Obesitas Sentral 

Rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP) merupakan salah satu indikator adanya 

obesitas sentral. Obesitas sentral merupakan bagian dari suatu keadaan obesitas 

secara umum yang terjadi apabila energi yang masuk melalui makanan lebih banyak 

daripada energi yang digunakan untuk menunjang kebutuhan energi tubuh, yang akan 

disimpan menjadi lemak. Kelebihan lemak akan disimpan menjadi trigliserid di 

jaringan lemak. Gaya hidup modern, asupan tinggi kalori, serta aktifitas fisik rendah 

merupakan akibat dari obesitas (Andriani E, 2012). 

Rasio lingkar pinggang pinggul (RLPP) yang melebihi normal adalah penanda 

adanya obesitas sentral yang merupakan salah satu komponen risiko terjadinya 

sindroma metabolik (SM) yang salah satunya adalah terjadinya peningkatan kadar 

kolesterol darah total. Seorang dengan obesitas mempunyai risiko tinggi mengalami 

retensi insulin dan komplikasi metabolik seperti hipertrigliseridemia, penurunan 

kolesterol HDL, hipertensi serta penyakit kardiovaskuler (Pusparini, 2007). 



Penelitian yang dilakukan oleh Adam di Teheran tahun 2004, yang melibatkan 

4449 wanita berusia 18-74 tahun didapatkan hasil bahwa RLPP merupakan indikator 

yang paling tepat digunakan untuk screening risiko penyakit kardiovaskular yang 

meliputi hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus dan dislipidemia 

dibandingkan dengan antropometri lainnya seperti IMT dan lingkar pinggang atau 

lingkar perut saja (Septina T, 2010). 

Penelitian dalam jurnal kesehatan masyarakat yang melibatkan 81 sampel, 

menunjukkan bahwa 61,7% mengalami obesitas sentral dan ada hubungan antara 

obesitas sentral dengan kadar kolesterol darah total pada wanita usia 45-54 tahun di 

Kelurahan Plalangan, Gunungpati, Semarang (Listyana AD, Mardiana, 2013). 

Tahun 2011-2012 dilakukan penelitian serupa mengenai studi penyakit tidak 

menular dengan melibatkan 4554 orang dewasa berumur 25-65 tahun di kota Bogor, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi obesitas sentral sebesar 51,3% dan 

terdapat hubungan antara obesitas sentral dengan profil lipid (kolesterol total, 

kolesterol LDL, kolesterol HDL, dan trigliserida) (Sudikno, Syarief H, 2016). 

2. Kadar Kolesterol Total dengan Pola Konsumsi Sayur Buah  

Kolesterol total darah juga dapat dipengaruhi oleh konsumsi serat. Serat 

merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam buah dan sayur. Serat 

merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan diserap 

oleh aliran darah. Serat banyak dijumpai pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Salah 

satu manfaat serat adalah dapat menurunkan kadar lemak darah yang dapat 

meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung yaitu kolesterol dan trigliserida 

darah (Astawan, 2004). 



Peningkatan kolesterol darah disebabkan oleh 3 hal yaitu asupan makanan yang 

mengandung kolesterol dan lemak, jumlah pengeluaran kolesterol ke kolon melalui 

asam empedu terlalu sedikit, dan produksi kolesterol (Lubis, 2009). Selain 

mengurangi jumlah asupan makanan berlemak jenuh tinggi, peningkatan konsumsi 

makanan berserat mampu menurunkan kadar kolesterol (Sulistijani, 2001). 

Selulosa dan Lignin adalah jenis serat yang tidak larut dalam air, yang memiliki 

kemampuan untuk menyerap air terutama cairan yang ada di sepanjang saluran 

pencernaan. Sedangkan pectin, gum, dan musilase adalah jenis serat larut yang 

memiliki kemampuan untuk mengikat zat tertentu yang terlarut dalam cairan, seperti 

kolesterol dalam darah. Bentuk serat larut air yang kental memiliki peluang untuk 

menutupi sebagian lapisan permukaan saluran pencernaan. Kolesterol yang terdapat 

dalam darah akan diserap dan diikat, sementara itu pada kolesterol yang sudah 

mengendap akan dikikis oleh serat kemudian dibuang melalui urin ataupun ikut 

terbuang bersama tinja yang akan membentuk gumpalan (Lubis, 2009). 

Serat makanan larut air sangat efektif untuk menurunkan kolesterol karena mudah 

difermentasikan oleh bakteri kolon (Lactobacillius) menjadi asam lemak rantai pendek 

(short chain fatty acid) dan gas (flatus). Asam lemak rantai pendek mampu mengikat 

asam empedu di dalam usus. Berkurangnya asam empedu dalam usus akan 

memperlambat penyerapan lemak, hal ini berarti akan menurunkan kadar kolesterol 

dalam darah dan selanjutnya kelebihan asam empedu tersebut akan dibuang melalui 

feses (Sulistijani, 2001). 


