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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Air Zamzam 

Sejak zaman kuno, banyak agama dan percaya menggunakan air suci untuk 

penyembuhan dan praktik spiritual. Air suci pertama kali digunakan untuk 

baptis dan pembersihan spiritual masih digunakan oleh beberapa agama, dari 

Krisitani, Hindu, dan agama lain. Banyak orang Islam percaya bahwa air 

zamzam merupakan air yang diberkati, bisa memenuhi kebutuhan rasa haus dan 

lapar, sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan penyembuhan suatu penyakit. 

Orang yang pergi haji mengupayakan untuk minum air zamzam selama 

pelaksanan haji dan tinggal di dekatnya agar bisa meminum secara teratur 

(Shomar, 2012).  

Air zamzam berlokasi di dalam Masjid Al-Haram sekitar 20 meter dari 

Ka’bah di Mekah Al-Mukaromah, Saudi Arabia. Sumur zamzam kedalamannya 

sekitar 30,5 meter, dengan diameter internal antara 1.08 sampai 2,66 meter. Air 

zamzam berbeda dengan air lainnya, pertama tidak mengandung bakteri, kedua 

bentuk atau teksturnya yang tidak pernah berubah (Alshikh, 2013). 

Sekarang sumur zamzam bertempat di ruangan bawah tanah, dilindungi 

dinding kaca yang bisa dilihat secara jelas sumur tersebut. Pompa elektrik 

digunakan untuk memindahkan air dari sumur, sebelumnya menggunakan tali 

dan timba. Pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke dalam sumur kecuali 

petinggi atau orang terkemuka. Di luar masjid tersedia tempat air zamzam untuk 

keperluan minum (Khaled, et al., 2012). 
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Air Zamzam telah dilaporkan meningkatkan antioksidan total pada tikus 

yang diinduksi oleh gentamycin dan memiliki aktivitas oncolytic. Baru-baru ini, 

air zamzam terbukti memperbaiki stres oksidatif dan mengurangi HbA1c pada 

pasien diabetes tipe 2. Penelitian ini melaporkan bahwa pasien kelompok 

zamzam menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kadar serum 

antioksidan total, katalase, dismutase superoksida, dan glutation. Selanjutnya, 

pasien yang menerima air zamzam memiliki penurunan yang signifikan dalam 

HbA1c (Sheikh, 2016). pH air zamzam kurang lebih 8, hal ini mengindikasikan 

air zamzam sebegai air alkalin (Shomar, 2012). Penelitian sebelumnya telah 

menunjukkan bahwa air alkalin memiliki efek perlindungan terhadap akumulasi 

lipid dan kolesterol dalam tubuh (Ignacio, Joo, dan Lee, 2012). (Ignacio, et al., 

2012) 
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2.1.1 Kandungan air zamzam 

Berikut kandungan air zamzam: 

Tabel 2.1 beberapa senyawa yang terdapat pada Air Zamzam 

Parameter  Rentang Kadar 

Kalsium Karbonat 

(CaCO3) (ppm) 

300-340 

Magnesium (Mg) (ppm) 19-24 

Khromium (Cr) (ppb) 0,7-0,75 

Mangan (Mn) (ppb) 0,07-0,10 

Kobal (Co) (ppb) 0,3-0,4 

Koper (Cu) (ppb) 0,5-1,0 

Zink (Zn) (ppb) 1-2 

Arsen (As) (ppb) 19-26 

Selenium (Se) (ppb) 3-4 

Stronsium (Sr) (ppb) 700-800 

pH 7,75-8 

(Bamosa, Abdelsalam, dan Abdels Huda, et al., 2012). 

 

Berikut perbandingan beberapa kandungan air zamzam 

dengan air kemasan komersial: 

Tabel 2.2 Kandungan Mg dan Ca pada Air Zamzam 

Mineral  Komposisi (ppb) 

Mg 30000 

Ca 40000 
(Lubis, 2016, unpublished). (Lubis, 2016) 

 

 

Tabel 2.3 Kandungan Mg dan Ca pada air kemasan komersial 

Mineral  Komposisi (ppb) 

Mg 58700 

Ca 9520 
(Lubis, 2016, unpublished). (Lubis, 2016) 
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2.2.Hiperlipidemia  

Hiperlipidemia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan 

profil lipid dan atau lipoprotein di dalam darah. Dislipidemia (jumlah 

abnormal lipid dalam darah) juga dapat menggambarkan peningkatan 

kolesterol total atau trigliserida, atau penurunan HDL. Hiperlipidemia adalah 

pendahulu utama penyakit terkait lipid seperti aterosklerosis, penyakit arteri 

koroner dan juga terlibat dalam sindrom kematian mendadak. Kondisi medis 

atau masalah ini terbagi menjadi dua subtipe: hiperlipidemia primer dan 

hiperlipidemia sekunder. 

Hiperlipidemia dapat diklasifikasikan sebagai peningkatan kolesterol 

terisolasi, peningkatan TG, atau peningkatan keduanya. Penyebabnya bisa 

bersifat genetik, lingkungan, atau keduanya. Secara umum, hiperlipidemia 

bisa menjadi petunjuk tentang adanya sindrom genetik meliputi kadar 

kolesterol sangat tinggi (> 300 mg / dL), tingkat TG yang sangat tinggi (> 500 

mg / dL), xantoma, penyakit kardiovaskular dini, atau lemahnya respon obat 

penurun kolesterol (Nelson, 2013). 

2.2.1. Hiperlipidemia primer 

Ini biasanya terjadi sebagai akibat dari masalah genetik yaitu 

mutasi protein reseptor, yang mungkin disebabkan oleh defek gen 

tunggal (monogonik) atau multiple (polygenic) gen. Jenis ini bisa terjadi 

sebagai akibat perubahan diet dan kurangnya aktivitas fisik (Onwe, 

Folawiyo, dan Anyigor, et al., 2015). Lihat tabel di bawah ini :  
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Table 2.4 Jenis Hiperlipidemia Primer 

(Onwe PE, Folawiyo MA, Anyigor CS, et al., 2015) 

2.2.2. Hiperlipidemia sekunder  (Onwe, et al., 2015) 

Ini timbul sebagai akibat dari penyakit bawaan lainnya seperti 

diabetes, myxoedema, sindrom nefritis, alkoholisme kronis, dengan 

penggunaan obat-obatan seperti kortikosteroid, kontrasepsi oral, 

penghambat beta (Onwe, Folawiyo, dan Anyigor, et al., 2015). 

2.3. Lipoprotein 

Empat kelompok utama lipoprotein telah berhasil diketahui yaitu 

Trigleserida, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Low Density Lipoprotein 

(LDL), High Density Lipoprotein (HDL). VLDL merupakan lipoprotein yang 

terdiri atas 60% trigliserida, 10-15% kolesterol dan bertugas membawa 

kolesterol dari hati ke jaringan perifer. LDL ialah lipoprotein pada manusia 

yang berguna sebagai pengangkut kolesterol ke jaringan perifer dan berguna 

untuk sintesis membran dan hormon steroid. LDL mengandung 10% trigliserida 

serta 50% kolesterol, dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya kadar kolesterol 

Type Disorder Cause Occurance 

Elevated 

plasma 

lipoprotein 

I. Familial lipoprotein 

lipase deficiency 

Genetic Very rare Chylomicron

s 

IIa Familial 

hypercholesterolemia 

Genetic Less 

common 

LDL 

IIb Polygenic 

hypercholesterolemia 

Multifac-

torial 

Commonest LDL 

III Familial 

dysbetalipoproteinemia 

Genetic Rare IDL, 

Chylomicron

s Remnants 

IV Hypertrigliceridemia Multifac-

torial 

Genetic 

Common VLDL 

V Familial combined 

hyperlipidemia 

Genetic Less 

common 

VLDL, LDL 
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dalam makanan, kandungan lemak jenuh, dan tingkat kecepatan sintesis dan 

pembuangan LDL dan VLDL dalam tubuh. HDL disebut juga α-lipoprotein 

adalah lipoprotein terkecil yang berdiameter 8-11 nm, namun mempunyai berat 

jenis terbesar dengan inti lipid terkecil.20 Unsur lipid yang paling dominan 

dalam HDL ialah kolesterol dan fosfolipid. Komponen HDL adalah 20% 

kolesterol, <5% trigliserida, 30% fosfolipid dan 50% protein. HDL berfungsi 

sebagai pengangkut kolesterol dalam jalur cholesterol transport dari ekstra 

hepar ke dalam hepar (Aji, Damajanty, dan Joice, 2013) (Aji M., et al., 2013). 

2.4. Trigliserida 

Trigliserida adalah jenis lemak yang memiliki proporsi tinggi dalam 

makanan. Beberapa makanan yang terkandung trigliserida diantaranya: 

makanan manis, makanan bertepung, makanan berlemak, alkohol.  Saat 

makanan dicerna, tubuh akan menghasilkan kalori yang dibutuhkan oleh sel 

otot sebagai energi. Apabila energi tersebut tidak segera digunakan, maka 

tubuh akan mengubahnya dalam bentuk trigliserida. Trigliserida tersebut 

disimpan dalam sel lemak sebagai cadangan energi bila dibutuhkan dan 

hormon akan melepaskan trigliserida sebagai energi antar waktu makanan. 

Selain berasal dari makanan, trigliserida pun dihasilkan oleh organ hepar 

sebanyak 80 % (narita ekananda, 2015).  

Semakin banyak seseorang mengkonsumsi makanan tinggi lemak, 

maka timbunan kadar lemak terutama trigliserida di dalam tubuh akan 

meningkat (Krisnansari, Martha & zen, 2011). 
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2.5.Pengaruh kandungan air zamzam terhadap trigliseridemia. 

Pada kondisi hiperlipidemia, kadar trigliserida dan kolesterol didalam 

darah meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya radikal bebas yang 

terbentuk pada reaksi hidroksilasi kolesterol yang membuat Apo-C2 terganggu. 

Apo-C2 merupakan kofaktor enzim lipoprotein lipase (LPL), yang apabila 

terjadi gangguan pada Apo-C2 ini membuat fungsi enzim LPL juga terganggu, 

sehingga, kilomikron yang terdiri atas trigliserida terakumulasi di dalam darah 

Mineral merupakan salah satu bentuk antioksidan yang terdapat dalam senyawa 

air zamzam. Antioksidan dapat menangkal pengaruh radikal bebas yang bila 

masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan. (Salamah, Ayuningrat, 

dan Purwaningsih, 2008; Arauna, Aulann’am, dan Oktavianie, 2013).  

Menurut penelitian Cai, et al. (2018) pada kelompok yang memiliki 

trigliserida tinggi memiliki ekskresi kadar kalium, kalsium, dan natrium yag 

tinggi dalam urin. Kadar natrium yang meningkat dapat meningkatkan enzim 

Superperoxida Dismutase (SOD) 

Penelitian Bamosa et al (2013) pasien DM yang meminum air zamzam 

mengalami peningkatan level kapasitas antioksidan total, katalase, superoksida 

dismutase, dan glutation pada serum pasien. Peningkatan kadar antioksidan 

endogen tubuh setelah meminum air zamzam, bisa melawan efek berbahaya 

akibat peningkatan radikal bebas. 

2.5.1. Kalsium (Ca) 

Mekanisme kerja kalsium berhubungan dengan peran intraseluler 

kalsium dalam metabolisme pada jaringan. Adanya peningkatan 

konsumsi kalsium dalam bahan pangan akan menurunkan konsentrasi 
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1,25-dehidroksi vitamin D3 (1,25 (OH2) D3). Hasilnya akan 

menyebabkan penurunan pengaturan transfer kalsium ke adiposa dan 

pankreas. Pada adiposa penurunan konsentrasi kalsium intraseluler 

akan menurunkan enzim asam lemak sintase, penurunan proses 

lipogenesis, dan peningkatan lipolisis. Pada sel pankreas, penurunan 

konsentrasi kalsium dalam intraseluler akan menurunkan produksi 

insulin yang akan berpengaruh terhadap penurunan lipogenesis dan 

peningkatan lipolisis dalam adiposit. Kombinasi kedua ini berperan 

dalam penurunan simpanan lemak dalam jaringan adiposa sehingga 

dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah (Agustina, Ratna 

Yolanda, 2013). (Agustina, 2013) 

2.5.2. Zink (Zn) 

Zn dapat mengaktivasi sel imunokompeten yang bersifat 

antioksidatif. Zn diduga bersifat sinergis dalam meningkatkan aktivitas 

SOD dengan cara menstabilkan enzim SOD dalam sitosol. Ion Zn 

memiliki tambahan satu pusat radical scavenging sehingga efek 

antioksidannya makin kuat (Winarsi H, Muchtadi D, dan Zakaria F, 

2015) (Winarsi, et al., 2015) 

2.5.3. Magnesium (Mg) 

Magnesium memiliki efek yang berbanding terbalik dengan 

trigliserida dan kolesterol total di dalam tubuh. Asupan Mg yang tinggi 

menunjukkan penurunan trigliserida dan kolesterol total yang 

signifikan. Sebuah meta-analisis terbaru dari RCT tidak menunjukkan 

efek signifikan Mg pada konsentrasi plasma total kolesterol, kolesterol 
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LDL, kolesterol HDL dan trigliserida (Rosique Esteban, Guasch Ferré 

N, & Hernández Alonso M, et al., 2018). (Rosique Esteban, et al., 2018) 

2.6. Diet Kuning Telur 

Secara teori di dalam kuning telur terdapat kandungan kolesterol sebesar 

20 mg/g. Sekitar 95 % dari kolesterol kuning telur terdapat dalam lipoprotein-

lipoprotein kaya trigliserida yang dapat menjadi faktor pemicu terbentuknya 

trigliserida dalam darah. Pemberian diet lemak tinggi selama 2 minggu dapat 

mengakibatkan peningkatan kadar trigliserida yang cukup tajam 

(Widyaningsih, wahyu, 2016).   


