
	

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Lipid 

1. Definisi 

Lipid adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen yang 

umumnya hidrofobik (tidak larut dalam air) tetapi larut dalam pelarut organik 

(Kresge, et al., 2010). Golongan-golongan yang secara bilogis penting adalah 

lemak netral terdiri dari asam lemak (terutama oleat, linoleate, sterat, arakidonat 

dan palminat), dalam bentuk trigliserida (yaitu, tiga molekul asam lemak 

teresterifikasi menjadi satu molekul gliserol) (Sacher dan Mc. Pherson, 2012). 

 
2. Pembagian lipid dalam darah 

Komponen-komponen lipid utama yang dijumpai dalam plasma adalah 

trigliserida, kolesterol dan fosfolipid (Sacher dan Mc. Pherson, 2012). Karena 

lipid tidak larut dalam air, maka lipid ini harus diangkut bersama dengan protein 

dalam sirkulasi. Ada lima jenis lipoprotein utama yaitu: kilomikron, VLDL, IDL, 

LDL, dan HDL (Chait dan Subramanian, 2019). Lipoprotein meningkat 

ukurannya dan menurunan densitasnya dari HDL ke LDL menjadi IDL hingga 

VLDL yang sangat rendah ke kilomikron (Nordestgaard, 2017). 

1) Kilomikron merupakan lipoprotein terbesar dan mengandung Apo-B48. 

kilomikron kaya akan trigliserida besar yang dibuat oleh usus, dan kilomikron 

terlibat dalam pengangkutan trigliserida makanan dan kolesterol ke jaringan 

perifer dan hati. 
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2) Lipoprotein densitas sangat rendah (VLDL) diproduksi oleh hati dan kaya 

trigliserida. Mereka mengandung apolipoprotein B-100. Mirip dengan 

kilomikron, ukuran partikel VLDL dapat bervariasi tergantung pada jumlah 

trigliserida yang dibawa dalam partikel. Ketika produksi trigliserida di hati 

meningkat, partikel VLDL yang dikeluarkan berukuran besar.  

3) Lipoprotein densitas menengah (IDL; sisa-sisa VLDL): merupkan hasil dari 

penghapusan trigliserida dari VLDL oleh otot dan jaringan adiposa 

menghasilkan pembentukan partikel IDL yang diperkaya dengan kolesterol. 

Partikel-partikel ini mengandung apolipoprotein B-100 dan E. Partikel IDL 

ini pro-aterogenik. 

4) Low density lipoproteins (LDL): Partikel-partikel ini berasal dari partikel 

VLDL dan IDL dan mereka bahkan lebih diperkaya dengan kolesterol. LDL 

membawa sebagian besar kolesterol yang ada dalam sirkulasi. Apolipoprotein 

dominannya adalah B-100. LDL lebih dikenal dengan kolesterol jahat karena 

sifatnya yang mudah menempel di dinding pembuluh darah dan 

menyebabkan penyempitan pembuluh darah. 

5) High density lipoproteins (HDL) memainkan peran penting dalam 

membalikkan transportasi kolesterol dari jaringan perifer ke hati, yang 

merupakan salah satu mekanisme potensial dimana HDL memiliki sifat anti-

aterogenik. Selain itu, partikel HDL memiliki sifat anti-oksidan, anti-

inflamasi, anti-trombotik, dan anti-apoptosis, yang juga dapat berkontribusi 

pada kemampuannya untuk menghambat aterosklerosis. Partikel HDL 

diperkaya dengan kolesterol dan fosfolipid. Apo A-I adalah protein struktural 

inti dan setiap partikel HDL dapat mengandung banyak molekul Apo A-I. 
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B. Kolesterol 

1. Definisi 

Kolesterol merupakan salah satu lipid yang penting dalam beberapa 

membran (Ma dan Shieh, 2006). Kolesterol (C27H45OH) dalam 

pengelompokkannya termasuk golongan steroid yaitu jenis lipid yang tidak 

tersabunkan. Steroid adalah molekul kompleks yang larut didalam lemak dengan 

empat cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak adalah sterol, 

yang merupakan steroid alkohol. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan 

hewan. Kolesterol adalah komponen penting dari plasma lipoprotein dan dari 

membran sel sebelah luar. Molekul-molekul kolesterol mempunnyai gugus polar 

pada bagian kepala yaitu gugus hidroksil. Sedangkan molekul lainnya merupakan 

struktur nonpolar yang relatif kaku (Saragih, 2011). 

 
2. Sumber 

Hampir 80% kebutuhan kolesterol tubuh dibuat oleh hati. Kolesterol 

selain diproduksi dengan sendirinya oleh tubuh, juga diperoleh dari makanan yang 

kita konsumsi setiap harinya. Ada dua jenis makanan berlemak yang mengandung 

kolesterol. Pertama lemak jenuh, lemak jenuh ini menjadi padat pada suhu kamar, 

seperti yang terdapat pada lemak hewani (daging, jeroan, hati, otak, kuning telur, 

udang, kerang, mentega, susu, dan minyak kelapa). Kedua, lemak tidak jenuh. 

Lemak ini tidak menjadi padat pada suhu kamar, seperti yang terdapat pada 

minyak bunga matahari, minyak jagung, dan minyak ikan. Meskipun kita 

mengonsumsi lemak tidak jenuh, maka kadar kolesterol tidak meningkat dan tetap 

stabil. (Ruslanti, 2014). Kandungan kolesterol pada makanan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1 

Makanan Dengan Kandungan Kolesterol Tinggi  
	

Makanan 
Lemak total 

(gr/100gr) 

Lemak jenuh 

(gr/100gr) 

Kolesterol 

(mg/100gr) 

Daging sapi 14 5,1 70 

Daging kambing 9,2 3,6 70 

Daging babi 35 11,3 70 

Daging ayam 25 0,9 60 

Ikan  4,5 1 70 

Telur  11,5 3,7 550 

Udang  0,2 - 125 

Hati  3,2 - 300 

Otak  8,6 - 2000 

Susu sapi 3,5 1,8 11 

Susu bubuk full cream 30 16,3 85 

Keju  20,3 11,3 100 

Mentega 81,6 44,1 250 

Lemak  100 28,4 95 
Sumber: Zulkarnain, Exclusion of Dietary Cholesterol From The Specific Food, 2018  

 
3. Fungsi 

Kolesterol terdapat di setiap sel tubuh dan membentuk bagian penting 

dari selaput yang membungkus sel, dengan tujuan agar dinding sel tidak mudah 

bocor. Selain itu, kolesterol merupakar bahan dasar pembentukan berbagai 

hormon yang sangat diperlukan untuk mengatur pertumbuhan dan mekanisme 

kerja tubuh (Anies, 2015). 

Menurut Anies (2015), beberapa hormon yang memerlukan jasa 

kolesterol dalam mekanisme kerjanya, antara lain sebagai berikut: 
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a. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini diproduksi oleh indung telur 

dan bertanggung jawab untuk menunjukkan ciri-ciri seks perempuan serta 

mengatur siklus haid. 

b. Hormon testosteron. Hormon ini diproduksi oleh testis (buah zakar), yang 

bertanggung jawab untuk penampilan ciri-ciri seks laki-laki dan produksi sel 

sperma. 

c. Hormon kortisol. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar anak ginjal (adrenal) 

yang terdapat di setiap ginjal. Fungsi Hormon ini mengatur respon tubuh 

ketika menghadapi stress. 

d. Hormon aldosteron. Hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar anak ginjal dan 

fungsi utamanya menjamin kadar garam dan kalsium di dalam tubuh selalu 

normal. 

e. 1,25-dihydroxycholecalciferol (bentuk aktiv vitamin D). vitamin ini terdapat 

di dalam makanan, tetapi juga diproduksi oleh kulit sewaktu terkena sinar 

matahari. Vitamin D diubah oleh hati dan ginjal untuk menghasilkan Hormon 

1,25-dihydroxycholecalciferol. Hormon ini mengendalikan penyerapan 

kalsium dari usus, selain berguna untuk pembentukan dan kesehatan tulang. 

f. Asam empedu juga dibentuk dari kolesterol di dalam jaringan hati dan 

berfungsi melarutkan lemak dari makanan yang dicerna. Fungsi ini sangat 

diperlukan untuk pencernaan dan penyerapan lemak dan vitamin-vitamin 

yang larut dalam lemak (A,D,E, dan K). 
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4. Metabolisme kolesterol 

Kolesterol dan trigliserida dalam makanan diserap di usus kecil dan 

dimasukkan ke dalam kilomikron. Kilomikron dipindahkan ke aliran darah 

melalui getah bening, di mana ia bersentuhan dengan enzim lipoprotein lipase 

protein-trigliserida, terutama dalam lemak dan jaringan otot. Sisa-sisa kilomikron 

yang dihasilkan diambil dengan cepat oleh sel-sel hati. Kemudian kolesterol 

dalam hati disekresikan melalui empedu sebagai asam empedu atau kolesterol, 

atau akan, bersama dengan trigliserida dikemas ke dalam partikel VLDL yang 

disekresikan ke dalam aliran darah. Trigliserida dalam VLDL akan terdegradasi 

dalam lemak dan jaringan otot oleh enzim lipoprotein lipase, dan partikel IDL 

yang kaya kolesterol terbentuk. Beberapa partikel IDL dibersihkan oleh sel-sel 

hati, sedangkan yang lain dikonversi menjadi partikel LDL melalui aksi enzim 

lipase hepatik enzim trigliserida. Partikel LDL diambil melalui reseptor LDL di 

hati dan jaringan lain (Nordestgaard, 2017). Selanjutnya sisa-sisa kolesterol pada 

sel dan jaringan akan diangkut oleh HDL kembali manuju hati.  Bila kebutuhan 

sudah tercukupi, kolesterol akan disimpan di tempat penyimpanan kolesterol. 

Organ tubuh penyimpan kolesterol adalah jaringan lemak dan hati. Sebagian 

kolesterol oleh hati akan diubah menjadi asam empedu dan dibuang melalui tinja 

(Cahyono, 2008). 

 
5. Transport kolesterol 

Lemak dibutuhkan di dalam sel. Sifat lemak tidak dapat larut dalam 

plasma darah. Agar dapat dikirim ke dalam sel, lemak perlu berikatan dengan 

protein (protein yang dapat berikatan dengan lemak disebut apolopoprotein). 

Ikatan itu disebut dengan lipoprotein. Ada beberapa jenis lipoprotein, tetapi yang 
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sering digunakan sebagai pengangkut kolesterol adala LDL dan HDL. LDL 

berfungsi mengangkut kolesterol ke tempat yang membutuhkan. LDL merupakan 

jenis kolesterol yang bersifat aterogenik. Jika jenis kolesterol ini semakin tinggi, 

maka semakin besar risikonya untuk menumpuk di dinding pembuluh darah. 

Sebaliknya HDL merupakan jenis pengangkut kolesterol yang baik karena mampu 

menyapu kolesterol yang menempel di dinding. Oleh HDL tersebut, kolesterol 

akan dibawa ke hati untuk diolah kembali dan diubah menjadi garam empedu 

(Cahyono, 2008).  

 
6. Faktor yang mempengaruhi kolesterol 

a. Makanan 

Kolesterol secara normal diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah 

yang tepat. Tetapi kolesterol bisa meningkat jumlahnya karena asupan makanan 

yang mengandung lemak jenuh seperti daging, udang, kuning telur, santan, susu, 

keju, dan mentega. Selain itu kebiasaan meminum alkohol yang berlebihan dapat 

meningkatkan kadar kolesterol total dan trigliserida. Alkohol dapat memperberat 

kerja hati dalam melakukan metabolisme. Sedangkan kebiasaan minum kopi 

berlebihan selain dapat meningkatkan tekanan darah, juga dapat meningkatkan 

kadar kolesterol total dan LDL darah karena kandungan minyak kafestolnya 

(Cahyono, 2008). Pengukuran pola konsumsi dapat menggunakan metode Food 

Frequency Questionnaire (FFQ). Metode frekuensi makanan berfungsi untuk 

mendapatkan data tentang frekuensi konsumsi sejumlah makanan selama periode 

tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun. Kuesioner frekuensi makanan 

memuat semua tentang daftar bahan makanan atau makanan dan frekuansi 

penggunaan makanan tersebut pada periode tertentu. Makanan yang terdapat 
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dalam daftar tersebut adalah yang kemungkinan paling sering dikonsumsi. Data 

frekuensi makanan tersebut kemudian diberikan skor untuk dilakukan penilain 

dan kategorisasi (Sirajuddin, dkk., 2018). 

b. Aktivitas fisik dan olahraga 

Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan kadar LDL dan 

menurunkan HDL. Kurang melakukan aktivitas fisik berarti tenaga yang 

dikeluarkan juga kurang, sehingga zat makanan yang dimakan akan tersimpan dan 

tertumpuk di dalam tubuh sebagai lemak (Cahyono, 2008). 

c. Merokok 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa merokok dapat meningkatkan 

kadar kolesterol LDL dan menekan kolesterol HDL. Kemampuan nikotin dalam 

meningkatkan proses pelarutan lemak darah dapat mememngaruhi peningkatatan 

kadar kolesterol darah. Merokok dapat menyebabkan timbulnya radikal bebas 

dalam tubuh. Radikal bebas tersebut akan merusak komponen biologis tubuh 

termasuk HDL, sehingga kadar LDL akan semakin tinggi dan hal ini memberikan 

pengaruh pada kadar kolesterol total.  Kadar nikotin yang tinggi dalam darah juga 

dapat meningkatkan terjadinya kelainan pembuluh darah yang berdampak pada 

gangguan kesehatan (Cahyono, 2008). Berdasarkan WHO, kategori merokok 

dapat dibedakan menjadi perokok ringan (1-10 batang/hari), sedang (10-20 

batang/hari) dan berat (> 20 batang/hari). 

d. Konsumsi kopi 

Kafein, kafestol, kahweol, dan chlorogenic acid berhubungan dengan 

metabolisme lipid dan secara teoritis dapat mempengaruhi profil lipid serum. 

Kafestol yang terkandung di dalam minyak kopi, merupakan salah satu zat yang 
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dapat menganggu metabolisme dan keseimbangan kolesterol berupa peningkatan 

asam lemak bebas dan kolesterol LDL (Graha, 2010) 

e. Usia dan jenis kelamin 

Semakin bertambahnya usia, semakin meningkat pula kadar kolesterol 

darahnya. Hal ini dikarenakan semakin tua seseorang, maka kemampuan 

mekanisme kerja bagian-bagian organ tubuh manusia akan semakin menurun. 

Semakin lama organ tubuh manusia bekerja maka semakin menumpuk pula 

kototran-kotoran, dalam hal ini kolesterol yang menyertai aktivitas organ tubuh 

tersebut. Selain usia jenis kelamin juga memengaruhi kadar koelsterol. Wanita 

sebelum menopause mempunyai kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan 

pria dengan usisa yang sama. Namun setelah menopause, kadar kolesterol wanita 

cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan wanita yang belum menopause masih 

dilindungi oleh Hormon estrogen yang dapat mencegah pembentukan plak pada 

arteri dan meningkatkan HDL (Cahyono, 2008).  

 
7. Penyakit akibat kolesterol tinggi  

a. Aterosklerosis 

Aterosklesrosis merupakan penebalan lapisan intima arteri dan 

penumpukan lemak. Aterosklerosis terdiri dari dua bagian; atherosis 

(penumpukan lemak disertai oleh beberapa makrofag) dan sklerosis (lapisan 

fibrosis yang terdiri dari sel otot polos, leukosit, dan jaringan ikat). Aterosklerosis 

adalah hasil dari hiperlipidemia dan oksidasi lipid dan selalu menjadi penyebab 

utama kematian di negara maju (Rafieian-Kopaei, et al., 2014). 
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b. PJK (Penyakit Jantung Koroner) 

Penyakit jantung yang disebabkan tersumbatnya pembuluh darah nadi 

(arteri) yang memasok darah ke otot-otot jantung (arteri coroner) atau dikenal 

sebagai penyakit jantung oroner atau penyakit arteri coroner terjadi lebih sering 

pada orang-orang yang dianggap memiliki risiko tinggi. Orang-orang dimaksud 

adalah orang-orang yang kadar kolesterol di dalam serum darah dan tekanan 

darahnya tinggi. 

c. Stroke 

Stroke atau dikenal dengan penyakit serebrovaskuler, merupakan 

penyakit neurologik yang terjadi karena gangguan suplai darah menuju otak. Ada 

dua tipe stroke yaitu stroke hemorhagic dan stroke iskemik. Stroke iskemik 

banyak disebabkan karena trombotik atau sumbatan emboli, sedangkan stroke 

hemorhagic disebabkan oleh perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah di suatu 

bagian otak (Wahyunah dan Saefulloh, 2016). 

 
8. Pemeriksaan kolesterol 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 

Tahun 2013. Tentang Penyelegaraan Laboratorium Klinik yang Baik, persiapan 

pasien yang diperlukan sebelum pengambilan darah adalah melakukan puasa 

sekitar 8-12 jam, menghindari konsumsi obat-obatan dan menghindari aktifitas 

fisik. Selain itu, pengambilan darah sebaiknya dilakukan pada pukul 07.00-09.00.  

Pada pemeriksaan lipid profil biasanya dianjurkan untuk berpuasa 10-

12 jam. Terdapat beberapa metode pemeriksaan kolesterol, yaitu:   
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a. Metode CHOD-PAP  

Metode enzymatic colorimetric yaitu CHOD-PAP (Cholesterol Oxidase 

Diaminase Peroxidase Aminoantipyrin). Prinsipnya adalah Cholesterol esterase 

(CHE) menghidrolisis kolesterol ester menjadi kolesterol bebas, kemudian 

kolesterol bebas dioksidasi menjadi hidrogen peroksida. Setelah itu hidrogen 

peroksida yang terbentuk bereaksi dengan 4-amino antipyrine dan fenol dengan 

katalisator peroxidase (POD) untuk menghasilkan kompleks pewarna 

quinoneimine berwarna merah. Intensitas warna yang terbentuk berbanding lurus 

dengan jumlah kolesterol yang ada dalam sampel (Saikia, et al., 2016).  

b. Metode  Liebermann Burchard 

Prinsip dari metode ini adalah apabila kolesterol direaksikan dengan 

asam asetat dan asam sulfat pekat dalam lingkungan bebas air, maka akan 

terbentuk warna hijau-biru akibat pembentukan polimer hidrokarbon tak jenuh. 

Reaksi warna diawali protonasi gugus hidroksi dalam kolesterol dan 

menyebabkan lepasanya air untuk menghasilkan ion karbonin 3,5-kolastadiena, 

yang selanjutnya dioksidasi oleh ion sulfit menghasilkan senyawa kromofor asam 

kolestaheksaena sulfonat. Warna yang terbentuk kemudian ditentukan 

absorbansinya dengan fotometer (Dawiesah, 1989).  

c. Metode Iron Salt Acid 

Metode ini menghasilkan kation tetra enilik, p-TSA bereaksi dengan 

turunan kolesterol untuk membentuk senyawa kromofor, kromofor kemudian 

akan memberikan serapan pada fotometer (Dawiesah, 1989). 
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Kategori kadar kolesterol total dalam tubuh dapat dilihat pada Tabel 2.  

(Ruslanti, 2014). 

 
Tabel 2 

Kategori Kadar Kolesterol Total 
 

Kadar Kolesterol Total (mg/dl) Kategori Kadar Kolesterol Total 

< 200 Normal 

200-239 Batas tinggi 

> 240 Tinggi 

Sumber: Ruslanti, Kolesterol Tinggi Bukan untuk Ditakuti, 2014 
 

 

 

 

 

 

 


