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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Lipid 

 

1. Definisi lipid 

 

Lipid adalah sekelompok senyawa non heterogen yang meliputi asam lemak 

dan turunannya, lemak netral (trigliserida), fosfolipid serta sterol. Lipid memiliki 

arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil (- 

COOH) atau gugus ester (-COOR), yang tidak dapat larut dalam air, tapi larut 

dalam larutan non polar, seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain 

sebagainya. Lipid akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, 

kloroform, eter, dan benzena (Bintang, 2010). 

Lipid dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik non polarnya 

menjadi lemak (fat), lilin, fosfolipid, sfingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, 

lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Beberapa jenis lipid memiliki 

gugus polar dan non polar, sehingga lipid bersifat amfipatik akan membentuk misel 

di dalam air. 

Sifat yang dimiliki lipid diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

a. Hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada 

metabolisme tumbuhan dan hewan. 

b. Lipid tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik (benzena, 

eter, aseton, kloroform, dan karbontetraklorida). 

c. Lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid 

juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. 
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d. Lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan 

protein. 

Fungsi lipid adalah sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh, 

pembentukan sel, sumber asam lemak essensial, alat pengangkut vitamin larut 

lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, 

dan menjaga suhu tubuh. Pembagian lipid dalam darah dan beberapa parameter 

lipid profil. 

a. Kolesterol Total 
 

Kolesterol merupakan lipid amfipatik dan pada keadaan demikian menjadi 

komponen struktural esensial yang membentuk membran sel serta lapisan eksterna 

lipoprotein plasma. Lipoprotein mengangkut kolesterol bebas di dalam sirkulasi 

darah, tempat unsur ini segera mengimbangi unsur kolesterol pada lipoprotein 

lainnya dan membran sel. Empat kelompok utama lipoprotein telah berhasil dike- 

tahui yaitu kilomikron, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Low Density 

Lipoprotein (LDL), High Density Lipoprotein (HDL). Kolesterol merupakan 

komponen alamiah dari berbagai makanan seperti daging sapi, kambing, babi, 

ayam, ikan, unggas dan telur. Kolesterol sangat diperlukan untuk berbagai macam 

fungsi, seperti dalam pembuatan hormon seks, adrenal, membentuk dinding sel dan 

lain-lain. Sekitar separuh kolesterol tubuh dibuat oleh tubuh sendiri (sekitar 700 

mg/hari) dan sisanya diperoleh dari makanan yang kita makan sehari-hari. Hepar 

dan usus masing-masing menghasilkan sekitar 10% dari sintesis total pada manusia 

(Ardanan, Kaligis, & Mewo, 2011). 
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b. LDL (Low Density Lipoprotein) Kolesterol 

 

Low Density Lipoprotein merupakan senyawa lipoprotein berat jenis rendah. 

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 (Raditya, Sundari, dan Karta, 2018). 

c. HDL (High Density Lipoprotein) Kolesterol 
 

HDL merupakan salah satu dari tiga komponen lipoprotein yaitu kombinasi 

lemak dan protein, mengandung kadar protein tinggi, sedikit trigliserida dan 

fosfolipid, mempunyai sifat umum protein dan terdapat pada plasma darah, disebut 

juga lemak baik yang membantu membersihkan penimbunan plak pada pembuluh 

darah. HDL (kolesterol baik) bertanggung jawab mengumpulkan kelebihan LDL 

(kolesterol jahat) dalam aliran darah dan mengangkutnya kembali ke hati untuk 

dibuang (Siringoringo & Chundrayetti, 2016). 

d. Trigliserida 

 

Trigliserida merupakan penyimpanan lipid yang utama didalam jaringan 

adipose, bentuk lipid ini akan terlepas setelah terjadi hidrolisis oleh enzim lipase 

yang sensitif hormon menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas 
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akan terait pada albumin serum dan untuk pengangkutannya ke jaringan, tempat 

asam lemak tersebut dipakai sebagai sumber bahan bakar yang penting. Kadar 

trigliserida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin dan aktivitas 

fisik (Watuseke dan Wowor, 2016). 

B. LDL (Low Density Lipoprotein) 

 

1. Definisi LDL 

 

Low Density lipoprotein (LDL) atau biasa dikenal dengan kolesterol jahat 

merupakan jenis kolesterol yang memiliki dampak yang cukup buruk bagi tubuh 

jika kadarnya terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan LDL memiliki sifat aterogenik 

(mudah melekat pada dinding sebelah dalam pembuluh darah dan mengurangi 

pembentukan reseptor LDL) (Anggraeni, 2016). 

Sebagian besar kolesterol di dalam darah terikat pada kolesterol LDL dan 

kolesterol ini dapat dipakai berbagai jaringan tubuh. Kolesterol LDL mengandung 

paling banyak kolesterol yaitu sekitar 45% dari semua jenis lipoprotein sehingga 

dapat dikatakan bahwa kolesterol LDL adalah pengangkut kolesterol utama dalam 

darah. Sel-sel jaringan tubuh memerlukan kolesterol untuk tumbuh kembang. Sel- 

sel ini menerima kolesterol dari kolesterol LDL, namun jumlah kolesterol yang 

dapat diterima atau diserap sel ada batasnya. Mengkonsumsi lemak jenuh atau 

bahan makanan yang kaya akan kolesterol dapat menyebabkan peningkatan kadar 

kolesterol LDL dalam darah. Kadar kolesterol LDL yang berlebihan dalam darah 

akan meningkatkan risiko penumpukan atau pengendapan kolesterol pada dinding 

pembuluh darah arteri yang diikuti dengan terjadinya aterosklerosis, oleh karena 

itu kolesterol LDL biasa disebut kolesterol jahat dan menjadi sasaran terapi 
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pencegahan penyakit jantung koroner (PJK) dan stroke (Ardanan, Kaligis, & 

Mewo, 2011). 

Arterosklerosis berawal dari penumpukan kolesterol terutama ester kolesterol 

LDL (Low Density Lipoprotein) di dinding arteri. Masuknya lipoprotein ke lapisan 

dalam dinding pembuluh darah meningkat seiring tingginya jumlah lipoprotein 

dalam plasma (hiperlipidemia), ukuran lipoprotein dan tekanan darah (hipertensi). 

Kadar kolesterol LDL yang tinggi dalam darah meyebabkan kolesterol LDL dapat 

melekat pada dinding arteri. Lama kelamaan menyebabkan terjadinya penyempitan 

atau penutupan arteri, sehingga jantung akan memompa darah lebih kuat. Karena 

sangat kuat, maka pembuluh darah mengalami tekanan sehingga menyebabkan 

peningkatan tekanan darah (hipertensi). Penanganan kadar kolesterol yang tinggi 

akibat tingginya kadar LDL menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 

(PERKENI) mencakup terapi farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi 

farmakologis yang bisa digunakan yaitu dengan mengkonsumsi obat-obatan 

golongan statin, fibrat, resin dan lainnya. Terapi nonfarmakologis yang bisa 

dimanfaatkan yaitu dengan terapi bekam (Hijamah). Bekam adalah terapi yang 

bertujuan membersihkan tubuh dari darah yang mengandung toksin dengan sayatan 

tipis atau tusukan kecil pada permukaan kulit salah satunya adalah bekam basah 

(Septiana, 2016). 

Kadar Low-density lipoprotein (LDL) dalam tubuh harus dibatasi. Menurut 

American Heart Association (2015), tingkatan kolesterol LDL pada manusia adalah 

jika kadar kolesterol LDL kurang dari 100 mg/dL dapat dikatakan kadar optimal, 

kadar 100 - 129 mg/dl mendekati optimal, 130 – 159 mg/dL adalah batas tinggi, 
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160 – 189 mg/dL dapat dikatakan tinggi sedang jika kadarnya 190mg/dL atau lebih 

tinggi, maka dapat dikatakan kadar LDL dalam tubuh sudah sangat tinggi. Pada 

penelitian ini dilakukan pemeriksaan di RSUP Sanglah dengan menggunakan alat 

Analyzer Cobas 6000(C510+ E610) jadi nilai rujukan yang digunakan adalah kadar 

LDL yang normal < 130 mg/dL (RSUP Sanglah, 2019). 

2. Struktur LDL 

 

LDL mempunyai densitas 1,019 – 1,063 g/ mL dan diameter 20-30 nm. Partikel 

LDL mempunyai inti hidrofobik yang terdiri dari kolesterol ester (35-40%) dengan 

sedikit trigliserida (8-12%). Lapisan polar permukaan terdiri dari fosfolipid (20- 

25%), kolesterol bebas (5-10%) dan apolipoprotein B (apo B-100) (20-24%). 

Apolipoprotein B berfungsi menjaga intergritas struktural dari LDL serta sebagai 

receptor interaction (LDL) dengan sel reseptor apo B dan apo E. LDL merupakan 

turunan VLDL yang kehilangan inti trigliserida sehingga menghasilkan zat baru 

dengan berat jenis antara 1019 – 1063 g/mL. Secara struktur LDL yang lebih kecil 

merupakan tipe yang mengandung makin sedikit ester dan kolesterol bebas. 

Penurunan persentase kolesterol atau komponen lipid dibandingkan dengan apo B 

atau komponen protein merupakan karakteristik LDL padat kecil. Sampai saat ini 

metode pengukuran partikel LDL belum memungkinkan. Saat ini informasi 

mengenai LDL didapat dari komposisi lipoprotein. LDL padat kecil mengandung 

kolesterol dalam jumlah sedikit dan kaya apo B. Kita dapat melakukan identifikasi 

adanya LDL padat kecil pada seseorang karena pada umumnya pada orang tersebut 

menunjukkan kadar apo B yang meningkat walaupun kadar kolesterol LDL normal. 

Selain itu dapat juga digunakan dengan cara melakukan pembagian antara kadar 
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kolesterol LDL dengan kadar apo B. Nilai hasil pembagian yang kurang dari 1,2 

menunjukkan adanya LDL padat kecil (Pusparini, 2016). 

Partikel LDL mempunyai ukuran, densitas dan komponen kimia yang 

heterogen. Pola kolesterol LDL dibagi menjadi dua yaitu fenotip A dan B. 

Hubungan antara fenotip dengan LDL padat kecil lebih terlihat bermakna sesudah 

diperhitungkan faktor umur, seks dan obesitas. Hipotesis yang menyatakan bahwa 

untuk menjadi aterogenik LDL harus mengalami modifikasi melalui proses 

oksidasi yang melibatkan radikal bebas telah dibuktikan dengan penelitian 

biokimiawi, percobaan binatang maupun studi epidemiologi. LDL fenotip B 

ditemukan pada 30-44% pria dewasa, sedangkan pada pria berumur kurang dari 20 

tahun dan wanita menopause, prevalensinya jauh lebih rendah yaitu 5-10%. 

Prevalensi pada wanita pasca menopause sekitar 15-25% (Pusparini, 2016). 

3. Pembentukan LDL 

 

LDL dibentuk melalui jalur endogen. Hati merupakan sumber utama lipid 

endogen. Trigliserida disintesis dari gliserol dan asam lemak yang berasal dari 

cadangan lemak atau glukosa. Kolesterol dapat berasal dari hati atau dari 

lipoprotein seperti remnant kilomikron. Lipid ini dibawa dari hati dalam bentuk 

VLDL yang mengandung apo B, apo C dan apo E. Setelah disekresi VLDL akan 

mendapat tambahan apo C dari HDL. Pada jaringan perifer, trigliserida VLDL 

berkurang karena dihidrolisis oleh lipoprotein lipase. Remnant VLDL atau IDL 

yang mengandung trigliserida dan kolesterol selain apo B dan apo E, dapat dengan 

segera diambil oleh hati atau menjadi LDL akibat hilangnya trigliserida dan apo E. 

LDL akan bertahan lebih lama dalam plasma. Lipoprotein ini akan melekat pada 
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reseptor spesifik pada permukaan sel (reseptor LDL atau reseptor apo B/E). 

Reseptor ini terdapat di semua sel tetapi yang paling banyak adalah di hati. Setelah 

masuk ke dalam sel, partikel LDL akan dipecah oleh lisosom dan kolesterol yang 

dilepaskan digunakan untuk pembentukan membran sel atau untuk sintesis steroid 

(Pusparini, 2016). 

4. Manfaat Low Density Lipoprotein (LDL) 

 

Low-density lipoprotein (LDL) mempunyai fungsi bagi tubuh yaitu sebagai 

pengangkut kolesterol ke jaringan perifer dan berguna untuk pemecahan membran 

dan hormon steroid. LDL mengandung 10% trigliserida serta 50% kolesterol. 

Kadar ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kadar kolesterol dan kandungan 

lemak jenuh dalam makanan yang dikonsumsi. LDL mengirimkan kolesterol ke 

jaringan ekstra-hepatik, seperti sel korteks adrenal, ginjal, otot, dan limfosit. Sel 

tersebut mempunyai reseptor LDL di permukaannya. LDL melepaskan kolesterol 

di dalam sel untuk pembentukan hormon steroid dan sintesa dinding sel. Sel fagosit 

dari sistem retikuloendotel menangkap dan memecah LDL. Low Density 

Lipoprotein mengandung 10% trigliserida serta 50% kolesterol. Kadar ini 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kadar kolesterol dan kandungan lemak jenuh 

dalam makanan yang dikonsumsi (Anggraeni, 2016). 

5. Dampak kadar LDL meningkat 

 

Kolesterol adalah steroid yang terutama dijumpai pada binatang dan sangat 

jarang pada tumbuh-tumbuhan. Kolesterol merupakan makanan utama manusia dan 

juga disintesa dalam tubuh, senyawa ini merupakan makanan prekursor yang 

penting dari hormon streoid dan asam empedu, suatu pengemulsian lemak yang 
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dikeluarkan ke dalam usus halus. Kadar kolesterol dalam aliran darah dipengaruhi 

oleh banyak faktor termasuk diet dan metabolisme makanan dalam tubuh (Sanhia, 

2015). 

Karbon monoksida (CO) dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan oksigen 

dan merusak pembuluh darah maupun penyempitan sampai pada penutupan. Rokok 

mengandung banyak unsur yang berbahaya, diantaranya adalah nikotin yang 

berpengaruh pada kerja jantung, meningkatkan penggumpalan darah dan akhirnya 

meningkatkan kadar kolesterol LDL darah dan menurunkan kadar kolesterol HDL 

darah. Pada perokok, nikotin dipercaya mengontribusi pada abnormalitas profil 

lipid. Efek nikotin, hampir secara keseluruhan melepaskan katekolamin, 

meningkatkan lipolisis, dan meningkatkan asam lemak bebas. Dengan 

meningkatnya asam lemak bebas membuat produksi kolesterol LDL yang 

berlebihan dan dengan produksi LDL yang berlebihan maka kadar kolesterol HDL 

darah dengan sendirinya akan menurun (Sanhia, 2015). 

Mekanisme peningkatan kolesterol darah adalah melalui peningkatan asam 

lemak bebas dari darah Pada perokok nikotin merangsang sekresi katekolamin. 

Hormon ini meningkatkan FFA oleh lipolisis lemak jaringan adiposa. FFA yang 

mencapai hati diesterifikasi sebagai triasilgliserol dan ester kolesterol yang 

disekresikan ke dalam aliran darah sebagai VLDL yang akan dikonversi menjadi 

LDL yang beredar dalam darah. Meningkatnya kadar LDL disebabkan bahan kimia 

tertentu yang ditemukan dalam asap rokok, salah satunya akrolein. Akrolein dapat 

merusak HDL sehingga mengganggu tugas HDL dalam mengumpulkan kolesterol 

jahat atau LDL. Merokok Meningkatkan Kadar LDL Penurunan kadar HDL 
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memungkinkan LDL untuk menumpuk dan bergerak bebas dalam aliran darah. 

Akrolein memicu proses yang mengubah struktur molekul LDL sehingga 

membuatnya menjadi tidak dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan 

tubuh mengeluarkan sel-sel darah putih untuk menyerang LDL, yang menyebabkan 

peradangan dan kemudian terakumulasi. Akumulasi ini akan menyebabkan 

penumpukan plak pada dinding arteri, yang kemudian mengeras seiring berjalannya 

waktu dan menyebabkan aterosklerosis (Sanhia, 2015). 

PJK meningkat 3 kali lipat pada orang dengan pola B yang mempunyai LDL 

padat kecil yang dominan dibandingkan pada orang dengan pola A yang 

mempunyai ukuran LDL normal. Griffin et al (2016) menemukan risiko untuk 

menjadi PJK meningkat 4–7 kali bila LDL padat (BJ 1,044 – 1,060) melebihi 100 

mg/dL (Pusparini, 2016). 

Penyakit vaskuler aterosklerotik dengan manifestasi klinik berupa penyakit 

jantung koroner (PJK) dan stroke, saat ini merupakan penyebab kematian nomor 

satu di dunia. Dari studi klinik maupun eksperimental telah terbukti adanya 

hubungan antara kadar lipoprotein densitas rendah dalam darah dan perkembangan 

aterogenesis. Kadar kolesterol LDL yang tinggi merupakan risiko terjadinya PJK. 

St Pierre et al melaporkan, pasien laki-laki dengan LDL ukuran kecil dan densitas 

tinggi yang disebut small dense (padat kecil) LDL insidens terjadinya PJK 

meningkat enam kali lipat dibandingkan pasien dengan LDL ukuran normal 

(Pusparini, 2016). 
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Penyakit yang terjadi akibat dari Hiperlidemia (Krystiant, 2017), yaitu: 

 

a. Penyakit Jantung Koroner 

 
Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyakit jantung dan pembuluh darah 

yang disebabkan karena penyempitan arteri koroner. Penyempitan pembuluh darah 

terjadi karena proses dari dan aterosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya 

Aterosklerosis yang terjadi karena timbunan kolesterol dan jaringan ikat pada 

dinding pembuluh darah secara perlahan-lahan, hal ini sering ditandai dengan 

keluhan nyeri pada dada. 

Pada waktu jantung harus bekerja lebih keras terjadi ketidakseimbangan antara 

kebutuhan dan asupan oksigen, hal inilah yang menyebabkan nyeri dada. Kalau 

pembuluh darah tersumbat sama sekali, pemasokan darah ke jantung akan terhenti 

dan kejadian inilah yang disebut dengan serangan jantung (Krystiant, 2017). 

b. Aterosklerosis 

 

Aterosklerosis merupakan penyakit arteri besar, tempat endapan lipid yang 

dinamakan plak ateroma terdapat dalam lapisan subintima arteri. Plak khususnya 

mengandung kolesterol dalam jumlah besar dan sering dinamakan endapan 

kolesterol, biasanya juga dihubungkan dengan perubahan degenerasi pada dinding 

arteri. Pada stadium lanjut penyakit, fibroblas menginfiltrasi daerah degenerasi dan 

menyebabkan sklerosis progresif pada arteri. Selain itu, kalsium seringkali 

mengendap bersama lipid untuk membentuk plak kalsifikasi. Bila kedua proses ini 

terjadi, arteri menjadi sangat keras, dan kemudian dinamakan arteriklerosis atau 

pengerasan arteri (Krystiant, 2017). 
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Arteri yang mengalami arteriosklerosis kehilangan sebagian besar 

distensibilitasnya, dan karena daerah-daerah degenerasi, mereka mudah pecah. 

Plak ateroma juga sering menonjol melalui intima masuk aliran darah, dan 

permukaan plak yang kasar menyebabkan terbentuknya bekuan darah, dengan 

akibat terjadinya trombus atau embolus (Krystiant, 2017). 

Perkembangan arteriosklerosis berawal dari sel-sel darah putih yang secara 

normal terdapat dalam sistim peredaran darah. Sel-sel darah putih ini menembus 

lapisan dalam pembuluh darah dan mulai menyerap tetes-tetes lemak, terutama 

kolesterol. Ketika mati, sel-sel darah putih meninggalkan kolesterol di bagian dasar 

dinding arteri, karena tidak mampu "mencerna" kolesterol yang diserapnya itu. 

Akibatya lapisan di bawah garis pelindung arteri berangsur-angsur mulai menebal 

dan jumlah sel otot meningkat, kemudian jaringan parut yang menutupi bagian 

tersebut terpengaruh oleh sklerosis. Apabila jaringan parut itu pecah, sel-sel darah 

yang beredar mulai melekat ke bagian dalam yang terpengaruh. Tahap berikutnya 

gumpalan darah dengan cepat terbentuk pada permukaan lapisan arteri yang robek. 

Kondisi ini dengan cepat mengakibatkan penyempitan dan penyumbatan arteri 

secara total, apabila darah mengandung kolesterol secara berlebihan, ada 

kemungkinan kolesterol tersebut mengendap dalam arteri yang memasok darah ke 

dalam jantung (arteri koroner). 

Akibat yang dapat terjadi ada bagian otot jantung (myocardium) yang mati dan 

selanjutnya akan diganti dengan jaringan parut. Jaringan parut ini tidak dapat 

berkontraksi seperti otot jantung. Hilangnya daya pompa jantung tergantung pada 

banyaknya otot jantung yang rusak (Krystiant, 2017). 
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Menurut (Anies, 2015), terjadinya aterosklerosis ini didahului oleh 

dislipidemia, yaitu suatu keadaan yang ditandai oleh kelainan lipoprotein plasma, 

seperti : 

1) Kadar kolesterol total dan LDL yang meningkat ; 
 

2) Trigliserida yang meningkat ; 

 

3) Penurunan kadar HDL . 

 

Dislipidemia pada akhirnya meningkatkan kadar kolesterol darah sehingga 

pada penyandang dislipidemia ini risiko penyakit jantung coroner dan cerebro- 

vascular accident, CVA akan meningkat. Peningkatan kadar kolesterol tidak hanya 

disebabkan oleh dislipidemia, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lain. 

1) Pola Makan 
 

Tingkat perekonomian yang meningkat menjadikan masyarakat cenderung 

memilih makanan yang cepat saji (fast food) yang memang enak, dikemas dalam 

kemasan yang menarik, yang ternyata kadar kolesterolnya tinggi. Bahayanya 

memang tidak langsung terjadi, tetapi baru muncul dalam waktu lama sehingga 

masyarakat menjadi kurang waspada. 

2) Merokok 

 

Merokok merupakan kebiasaan yang banyak dilakukan oleh laki-laki dewasa, 

anak remaja, bahkan perempuan, yang susah dihentikan. Padahal, merokok 

merupakan salah satu pemicu kenaikan kadar LDL dan menurunkan kadar HDL. 

3) Gaya Hidup 
 

Persaingan hidup membuat orang bekerja tanpa mengenal waktu sehingga 

orang melupakan kebiasaan untuk berolahraga. Olahraga aerobik, seperti lari, jalan 
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cepat, jogging, bersepeda, berenang, dan aktivitas tubuh lainnya ternyata sangat 

berharga karena dapat menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Hal ini tidak 

terjadi dalam waktu singkat tetapi jangka panjang. Selain itu, kebiasaan minum 

alkohol akan meningkatkan kadar trigliserida. 

4) Perempuan Menopause 
 

Selama seorang perempuan masih mendapatkan haid maka perempuan tersebut 

dilindungi oleh hormon estrogen dari proses aterosklerotik pembuluh darah. Hal 

inilah yang membuat perempuan pada usia produktif mempunyai kecenderungan 

PJK dan CVD yang lebih kecil daripada laki-laki seusianya. 

5) Penyakit Penyerta 
 

Pada beberapa penyakit dapat terjadi gangguan metabolisme lemak sehingga 

terjadi peningkatan kolesterol dan trigliserida. Penyakit-penyakit itu, antara lain 

sebagai berikut : 

a) Diabetes mellitus (penyakit kencing manis) 

 

b) Hipotiroid (rendahnya aktivitas kelenjar tiroid/gondok) 

 

c) Gagal ginjal kronis 

 

d) Sindroma nefrotik, yaitu keadaan yang ditandai dengan edeme (bengkak) yang 

masif, protein yang tinggi dalam urin, rendahnya kadar albumin dalam darah, 

dan mudah terinfeksi. 

e) Kolestasis (penghentian atau penekanan aliran empedu). 
 

f) Bulimia (peningkatan abnormal dari rasa lapar). 
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g) Anorexia nervosa (suatu keadaan psikologis yang khas ditandai dengan 

menolak makan berkepanjangan, berat badan menurun disertai muntah spontan 

atau dibuat, dan badan sangat kurus). 

h) Kehamilan 

 

C. Perokok 

 

1. Pengertian perokok 

 

a. Perokok Aktif 

 

Menurut Bustan dalam Yuliana (2007) rokok aktif adalah asap rokok yang 

berasal dari isapan perokok atau asap utama pada rokok yang dihisap (mainstream). 

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perokok aktif adalah orang 

yang merokok dan langsung menghisap rokok serta bisa mengakibatkan bahaya 

bagi kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar (Mamat, 2010). Nikotin 

yaitu zat atau bahan senyawa porillidin yang terdapat dalam Nicotoana tabacum, 

Nicotiana rustica dan spesies lainnya yang sintesisnya bersifat adiktif yang dapat 

mengakibatkan ketergantungan. Nikotin ini dapat meracuni syaraf tubuh, 

meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh perifer dan menyebabkan 

ketagihan serta ketergantungan pada pemakainya. 

Nikotin dalam rokok dapat mempercepat proses penyempitan dan penyumbatan 

pembuluh darah koroner yang bertugas membawa oksigen ke jantung. Selain 

memperburuk profil lemak atau kolesterol darah, rokok juga dapat meningkatkan 

tekanan darah pada nadi. Merokok juga dapat merusak lapisan dalam pembuluh 

darah, memekatkan darah sehingga mudah menggumpal, mengganggu irama 

jantung dan kekurangan oksigen karena CO (Karbon monoksida) setiap kali kita 
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menyalakan rokok, maka denyut jantung bertambah, kemampuan jantung 

pembawa oksigen berkurang, HDL turun, dan menyebabkan pengaktifan platelet 

yaitu sel-sel penggumpal darah. Pada orang yang merokok ditemukan level 

kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya tinggi. Artinya, lemak dari hati justru 

dibawa kembali ke jaringan tubuh. Kondisi kedua ini juga memperburuk kesehatan. 

Intinya, transportasi lemak menuju ke hati menjadi terganggu (Mamat, 2010). 

Perlu diketahui bahwa resiko kematian akibat penyakit jantung koroner 

berkurang hingga 50% pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan. Akibat 

penggumpalan (trombosit) dan pengapuran dinding pembuluh darah 

(aterosklerosis) (Mamat, 2010). 

b. Perokok Pasif 
 

Menurut Wardoyo dalam Yuliana (2007) bahwa perokok pasif adalah asap 

rokok yang dihirup oleh seseorang yang tidak merokok (Pasive Smoker). Asap 

rokok merupakan polutan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Asap rokok 

sigaret kemungkinan besar berbahaya terhadap mereka yang bukan perokok, 

terutama di tempat tertutup (Mamat, 2010). 

2. Kandungan senyawa pada rokok 

 

Pada saat rokok dihisap komposisi rokok yang dipecah menjadi komponen 

lainnya, misalnya komponen yang cepat menguap akan menjadi asap bersama sama 

dengan komponen lainnya terkondensasi. Dengan demikian komponen asap rokok 

yang dihisap oleh perokok terdiri dari bagian gas (85%) dan bagian partikel 

(Mamat, 2010). 
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a. Nikotin 

 

Komponen ini paling banyak dijumpai di dalam rokok, nikotin bersifat toksik 

terhadap saraf dengan stimulasi atau depresi. Nikotin merupakan alkaloid yang 

bersifat stimulan dan pada dosis tinggi beracun. Zat ini hanya ada dalam tembakau, 

sangat aktif dan mempengaruhi otak/susunan saraf. Dalam jangka panjang, nikotin 

akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok 

akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai 

tingkat kepuasan dan ketagihannya. Nikotin yaitu zat atau bahan senyawa porillidin 

yang terdapat dalam Nicotoana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya 

yang sintesisnya bersifat adiktif yang dapat mengakibatkan ketergantungan. 

Nikotin ini dapat meracuni syaraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, 

menyempitkan pembuluh perifer dan menyebabkan ketagihan serta ketergantungan 

pada pemakainya. Jumlah nikotin yang dihisap dipengaruhi oleh berbagai faktor 

kualitas rokok, jumlah tembakau setiap batang rokok, dalamnya isapan , lamanya 

isapan, dan menggunakan filter rokok atau tidak. 

Nikotin dalam rokok dapat mempercepat proses penyempitan dan penyumbatan 

pembuluh darah koroner yang bertugas membawa oksigen ke jantung. Selain 

memperburuk profil lemak atau kolesterol darah, rokok juga dapat meningkatkan 

tekanan darah pada nadi. Merokok juga dapat merusak lapisan dalam pembuluh 

darah, memekatkan darah sehingga mudah menggumpal, mengganggu irama 

jantung dan kekurangan oksigen karena CO (Karbon monoksida) Setiap kali kita 

menyalakan rokok, maka denyut jantung bertambah, kemampuan jantung 

pembawa oksigen berkurang, HDL turun, dan menyebabkan pengaktifan platelet 
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yaitu sel-sel penggumpal darah. Pada orang yang merokok ditemukan level 

kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya tinggi. Artinya, lemak dari hati justru 

dibawa kembali ke jaringan tubuh. Kondisi kedua ini juga memperburuk kesehatan. 

Intinya, transportasi lemak menuju ke hati menjadi terganggu (Mamat, 2010). 

b. Karbon Monoksida 
 

Karbon monoksida yang dihisap oleh perokok tidak akan menyebabkan 

keracunan CO, sebab pengaruh CO yang dihirup oleh perokok dengan sedikit demi 

sedikit, dengan lamban namun pasti akan berpengaruh negatif pada jalan nafas. Gas 

karbon monoksida bersifat toksis yang bertentangan dengan oksigen dalam 

transpor maupun penggunaannya. Menurut Mangku Sitepu dalam Yuliana (2007) 

bahwa dalam rokok terdapat CO sejumlah 2%-6% pada saat merokok, sedangkan 

CO yang dihisap oleh perokok paling rendah sejumlah 400 ppm (parts per million) 

sudah dapat meningkatkan kadar karboksi haemoglobin dalam darah sejumlah 2- 

16% (Mamat, 2010). 

c. Tar 

 

Tar merupakan bagian partikel rokok sesudah kandungan nikotin dan uap air 

diasingkan, beberapa komponen zat kimianya karsinogenik (pembentukan kanker). 

Tar adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. 

Dengan adanya kandungan bahan kimia yang beracun sebagian dapat merusak sel 

paru dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Selain itu tar dapat menempel 

pada jalan nafas sehingga dapat menyebabkan kanker. Tar merupakan kumpulan 

dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok. Pada saat rokok 

dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok. Setelah 
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dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada 

permukaan gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi 

antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar dalam rokok berkisar 24-45 mg. 

Sedangkan bagi rokok yang menggunakan filter dapat mengalami penurunan 5-15 

mg. Menurut Mangku Sitepu dalam Yuliana (2007) bahwa walaupun rokok diberi 

filter, efek karsinogenik tetap bisa masuk dalam paru-paru, ketika pada saat 

merokok hirupannya dalam-dalam, menghisap berkali-kali dan jumlah rokok yang 

digunakan bertambah banyak (Mamat, 2010). 

d. Timah Hitam (Pb) merupakan partikel asap rokok 

 
Menurut Mangku Sitepu dalam Yuliana (2007) Timah Hitam (Pb) yang 

dihasilkan sebatang rokok sebanyak 0,5 mikro gram. Sebungkus rokok (isi 20 

batang) yang habis dihisap dalam satu hari menghasilkan 10 mikro gram. 

Sementara ambang batas timah hitam yang masuk ke dalam tubuh antara 20 mikro 

gram per hari. Bisa dibayangkan bila seorang perokok berat menghisap rata-rata 2 

bungkus rokok perhari, berapa banyak zat berbahaya ini masuk ke dalam tubuh 

(Mamat, 2010). 

3. Definisi dan klasifikasi perokok 

 

Jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, bungkus, pak per 

hari. Menurut WHO (2013) jenis perokok dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu : 

a. Perokok Ringan 

 

Disebut perokok ringan apabila merokok kurang dari 10 batang perhari. 

 
b. Perokok Sedang 

 

Disebut perokok sedang jika menghisap 11 – 20 batang per hari. 
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c. Perokok Berat 

 

Disebut perokok berat jika menghisap lebih dari 20 batang. Bila sebatang rokok 

dihabiskan dalam sepuluh kali hisapan asap rokok maka dalam tempo setahun bagi 

perokok sejumlah 20 batang (satu bungkus) perhari akan mengalami 

70.000 hisapan asap rokok. Beberapa zat kimia dalam rokok yang berbahaya bagi 

kesehatan bersifat kumulatif (ditimbun), suatu saat dosis racunnya akan mencapai 

titik toksis sehingga akan mulai kelihatan gejala yang ditimbulkan (Mamat, 2010). 

4. Pengaruh rokok terhadap kesehatan 

 

Menurut Mamat (2010) beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh kebiasaan 

menghisap rokok yang mungkin saja tidak terjadi dalam waktu singkat namun 

memberikan perokok potensi yang lebih besar. Beberapa diantaranya antara lain: 

a. Impotensi 
 

Merokok dapat menyebabkan penurunan seksual karena aliran darah ke penis 

berkurang sehingga tidak terjadi ereksi. 

b. Osteoporosis 

 

Karbon monoksida dalam asap rokok dapat mengurangi daya angkut oksigen 

darah perokok sebesar 15 persen, mengakibatkan kerapuhan tulang sehingga lebih 

mudah patah dan membutuhkan waktu 80 persen lebih lama untuk penyembuhan. 

c. Pada Kehamilan 

 

Merokok selama kehamilan menyebabkan pertumbuhan janin lambat dan dapat 

meningkatkan resiko Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Resiko keguguran pada 

wanita perokok 2-3 kali lebih sering karena karbon monoksida dalam asap rokok 

dapat menurunkan kadar oksigen. 
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d. Jantung Koroner 

 

Penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. 

Sekitar 40 persen kematian disebabkan oleh gangguan sirkulasi darah, dimana 2,5 

juta adalah penyakit jantung koroner. Perlu diketahui bahwa resiko kematian akibat 

penyakit jantung koroner berkurang hingga 50% pada tahun pertama sesudah rokok 

dihentikan. Akibat penggumpalan (trombosit) dan pengapuran dinding pembuluh 

darah (aterosklerosis), merokok jelas akan merusak pembuluh darah perifer. 

Penyakit pembuluh Darah Perifer (PPDP) yang melibatkan pembuluh darah arteri 

dan vena di tungkai bawah atau tangan sering ditemukan pada dewasa muda 

perokok berat, biasanya akan berakhir dengan amputasi. 

e. Sistem Pernapasan 
 

Kerugian jangka pendek sistem pernapasan akibat rokok adalah kemampuan 

rokok untuk membunuh sel rambut getar (silia) di saluran pernapasan. Ini adalah 

awal dari bronkitis, iritasi, batuk. Sedangkan untuk jangka panjang berupa kanker 

paru, emphycema atau hilangnya elasitas paru-paru, dan bronkitis kronis. 
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D. Metode Pemeriksaan LDL 
 

Pemeriksaan LDL dilakukan dengan menggunakan alat dengan merk Analyzer 

Cobas 6000 (C510+E610) dengan metode homogenous enzimatik kolorimetri. Alat 

ini dapat melakukan pemeriksaan kimia klinik dalam jumlah besar dan dengan 

waktu yang cukup singkat. Prinsip kerja dari alat tersebut adalah kolesterol ester 

oleh enzim kolesterol esterase menjadi kolesterol bebas dan asam lemak bebas. 

Dengan adanya oksigen, kolesterol pada LDL kolesterol dioksidasi oleh enzim 

kolesterol oksidase menjadi kolesteron dan hydrogen peroksida. Dengan adanya 

enzim peroksidase, H2O2 bereaksi dengan 4-amino antipirin dan HSDA 

membentuk pewarna purpleblue. Intensitas warna dari pewarna ini diukur degan 

fotometer pada 585 nm untuk mengetahui kadar kolesterol LDL (Lestari dan 

Santhi, 2017).



23 

 

 


