BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Lingkar Pinggang
2.1.1 Definisi lingkar pinggang
Lingkar pinggang merupakan salah satu pengukuran yang akurat untuk
mengetahui status gizi dan distribusi lemak tubuh seseorang. Distribusi lemak
tubuh merupakan faktor risiko penting terkait obesitas. Kelebihan lemak perut
dikaitkan dengan peningkatan risiko sindrom metabolik. Namun, pengukuran
tepat kadar lemak di perut membutuhkan penggunaan alat radiologi yang
mahal. Oleh karena itu, lingkar pinggang sering digunakan sebagai alternatif
penanda massa lemak perut. Hal ini dikarenakan lingkar pinggang berkorelasi
dengan massa lemak perut (subkutan dan intraabdominal) dan berhubungan
dengan penyakit kardiometabolik (Klein et al., 2007).
2.1.2 Kriteria ukuran lingkar pinggang
International Diabetes Federation (IDF) tahun 2006, menetapkan
kriteria lingkar pinggang pada pria dan wanita yang dinyatakan mengalami
obesitas abdominal pada Tabel 2.1. Kriteria lain berdasarkan World Health
Organization (WHO) tahun 2008 adalah data lingkar pinggang pada pria
dikategorikan menjadi normal (<90 cm) dan obesitas abdominal (≥90 cm) dan
pada wanita dikategorikan menjadi normal (<80 cm) dan obesitas abdominal
(≥80 cm) (WHO, 2008).
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Tabel 2.1 Nilai Lingkar Pinggang Berdasarkan Etnis
Negara/Grup etnis

Lingkar pinggang (cm) pada obesitas

Eropa

Pria >94
Wanita >80
Asia Selatan Populasi China,
Pria >90
Melayu, dan Asia-India
Wanita ≥80
China
Pria >90
Wanita >80
Jepang
Pria >85
Wanita >90
Amerika Tengah dan Selatan
Gunakan rekomendasi Asia Selatan
hingga tersedia data spesifik
Sub-Sahara Afrika
Gunakan rekomendasi Eropa hingga
tersedia data spesifik
Timur Tengah
Gunakan rekomendasi Eropa hingga
tersedia data spesifik
Sumber: International Diabetes Federation, 2006
2.1.3 Faktor yang mempengaruhi lingkar pinggang
Peningkatan ukuran lingkar pinggang mengindikasikan peningkatan
risiko obesitas abdominal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
peningkatan ukuran lingkar pinggang yaitu:
1.

Umur
Meskipun terjadi pada semua umur, obesitas dominan terjadi

pada umur pertengahan. Pada anak-anak penambahan berat badan
berkaitan dengan pertumbuhan. Umur remaja yang mengalami
obesitas terjadi pada tingkat sosial ekonomi menengah keatas.
Namun dalam hal ini umur bukan penentu utama obesitas. Sejalan
dengan bertambahnya usia seseorang, maka memiliki risiko tinggi
mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistolik terus
meningkat sampai usia 80 tahun dan tekanan diastoliknya akan terus
meningkat sampai usia 55-60 tahun (Ira, 2014).
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2.

Jenis kelamin
Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2013, obesitas pada umur

>18 tahun menunjukkan bahwa proporsi laki-laki sebesar 19,7 %
dan perempuan sebesar 32,9 %. Hal ini berkaitan dengan faktor
hormonal. Pada wanita umumnya obesitas terjadi setelah kehamilan
dan saat menopause. Pada saat setelah kehamilan peningkatan
adiposa berguna untuk simpanan lemak selama menyusui. Estrogen
memiliki efek negatif terhadap peningkatan nafsu makan di
hipotalamus. Ketika dibandingkan antara tikus yang di-ovariektomi
dan yang tidak maka dilihat bahwa terjadi peningkatan berat badan
pada tikus yang diovariektomi. Disimpulkan bahwa estrogen dapat
mempengaruhi penggunaan energi. Selain itu estrogen juga dapat
mempengaruhi produksi leptin (Setiawan M, 2010).
3.

Tingkat sosial
Survei Manhattan menunjukkan bahwa obesitas dijumpai 30%

pada kelas sosial-ekonomi rendah, 17% pada kelas menengah, dan
5% pada kelas atas. Hal ini berkaitan dengan pola makan. Kelas
sosial-ekonomi

rendah

lebih

banyak

memakan

karbohidrat

dikarenakan kurang mampu untum membeli makanan tinggi protein.
Sedangkat pada kelas sosial-ekonomi atas tingginya konsumsi
lemak dan alkohol menimbulkan terjadinya obesitas (Misnadiarly,
2007).
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4.

Aktivitas fisik
Obesitas banyak dijumpai pada orang yang kurang melakukan

aktivitas

fisik

dan

kebanyakan

duduk.

Akibatnya

terjadi

ketidakseimbangan antara energi yang dikonsumsi dengan energi
yang digunakan. Hal ini menyebabkan terjadinya penimbunan
energi menjadi adiposa. Industrialisasi dan modernisasi menjadi
pencetus tinggi obesitas karena meningkatnya mekanisasi dan
kemudahan transportasi sehingga menyababkan saat ini aktivitas
fisik menurun (Misnadiarly, 2007).
5.

Kebiasaan makan
Kebiasaan makan individu dengan obesitas memang berbeda

dengan individu normal lainnya. Biasanya, obesitas terjadi pada
individu dengan hobi memasak dan suka makan pada malam. Jenis
makanan yang dikonsumsi juga berpengaruh pada munculnya
obesitas. Terdapat hubungan bermakna antara makanan karbihodrat
(CI 95% P=0.000) dan lemak (CI 95% P=0.031) dengan obesitas.
penelitian tersebut menemukan 59,9% responden dengan konsumsi
makanan tinggi karbohidrat dan lemak mengalami obesitas sentral
(Trisna dkk, 2009).
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6.

Faktor psikologis
Faktor stabilitas emosi diketahui berkaitan dengan obesitas.

beberapa ilmuan psikoanalisis berpendapat bahwa rasa marah yang
selalu ditekan akan dimunculkan dalam bentuk keinginan ingin terus
mengonsumsi. Selain marah, rasa cemburu kepada orang lain di
mana ia merasa dirinya gemuk dan tidak menarik dapat
menyebabkan keinginan mengonsumsi juga meningkat. Hal ini
menyebabkan individu gemuk akan semakin gemuk (Misnadiarly,
2007).
7.

Faktor genetik
Faktor genetik merupakan salah satu faktor yang berperan

dalam timbulnya obesitas. Telah lama diamati bahwa anak obesitas
umumnya berasal dari orang tua obesitas (Misnadiarly, 2007).
2.1.4 Pengukuran lingkar pinggang
WHO menganjurkan agar lingkar pinggang diukur pada pertengahan
antara batas costa XII dan krista iliaka, dengan menggunakan pita
pengukur pada saat akhir ekspirasi dengan kedua tungkai dilebarkan
sejauh 20-30 cm. Subjek diminta untuk tidak menahan perutnya dan
diukur dengan pita pengukur dengan tegangan pegas yang konstan atau
nonelastis (Suwira, 2009). Berikut prosedur pengukuran lingkar pinggang:
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Langkah 1
Lingkarkan pita ukur pada
pinggang, tepatnya pada
peerbatasan atas tulang
panggul (antara costa XII
dan krista iliaka)

Langkah 2
Sejajarkan tepi
bawah pita ukur
dengan bagian atas
tulang pinggul

Langkah 3
Sebelum melakukan pengukuran,
ambil nafas 2-3 kali (inspirasi).
Pada akhir respirasi (ekspirasi ke3) kencangkan dengan lembut pita
ukur

Langkah 4
Pengukuran dilakukan pada akhir ekspirasi.
Himpitkan pita ukur dengan jari, sedekat mungkin
saat pengukuran dan tahan agar tidak bergeser

Langkah 5
Catat hasil pengukuran

(International Chair on Cardiometabolic Risk, 2011)
Gambar 2.1 Langkah-Langkah Prosedur Pengukuran Lingkar Pinggang
2.2 Profil Lipid Darah
2.2.1 Lipid dan Lipoprotein
Di dalam darah ditemukan tiga jenis lipid yaitu kolesterol,
trigliserid, dan fosfolipid. Oleh karena sifat lipid yang susah larut dalam
lemak, maka perlu dibuat bentuk yang terlarut. Untuk itu dibutuhkan suatu
zat pelarut yaitu suatu protein yang dikenal dengan nama apolipoprotein
atau apoprotein. Pada saat ini dikenal sembilan jenis apoprotein yang
diberi nama secara alfabetis yaitu Apo A, Apo B, Apo C, dan Apo E.
Senyawa lipid dengan apoprotein ini dikenal dengan nama lipoprotein.
Setiap jenis lipoprotein mempunyai Apo tersendiri. Sebagai contoh untuk
very low density lipoprotein (VLDL), Intermediate Density Lipoprotein
(IDL), dan Low Density Lipoprotein (LDL) mengandung Apo B100,
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sedang Apo B48 ditemukan pada kilomikron. Apo A1, Apo A2, dan Apo
A3 ditemukan terutama pada lipoprotein HDL dan kilomikron (Adam,
2009).
Tabel 2.2 Karakteristik Beberapa Apolipoprotein
Apolipoprotein
Apo AI
Apo AII
Apo AIV
Apo B48

Massa Molekul
28.016
17.414
46.465
264.000

Apo B100

540.000

Apo CI

6630

Apo CII

8900

Apo CIII
Apo E

8800
34.145

Lipoprotein
HDL, Kilomikron
HDL, Kilomikron
HDL, Kilomikron
Kilomikron, VLDL,
IDL, LDL
Kilomikron, VLDL,
IDL, LDL
Kilomikron, VLDL,
IDL, LDL
Kilomikron, VLDL,
IDL, HDL
Kilomikron, LDL
Kilomikron, VLDL,
IDL, HDL

Sumber: Adam, 2009
Setiap lipoprotein akan terdiri atas kolesterol (bebas atau ester),
trigliserid, fosfolipid, dan apoprotein. Lipoprotein berbentuk sferik dan
mempunyai inti trigliserid dan kolesterol ester dan dikelilingi oleh
fosfolipid dan sedikit kolesterol bebas. Setiap lipoprotein berbeda dalam
ukuran, densitas, komposisi lemak, dan komposisi apoprotein. Dengan
menggunakan ultrasentrifusi, pada manusia dapat dibedakan enam jenis
lipoprotein yaitu high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein
(LDL), very low density lipoprotein (VLDL), kilomikron, dan lipoprotein a
kecil (Lp(a)).
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Tabel 2.3 Karakteristik Lipoprotein Plasma.
Lipoprotein

Densitas

Lipid utama

Diameter

HDL

1.21-1.063

7.5-10.5

LDL

1.063-1.019

IDL

1.019-1.006

VLDL
Kilomikron

< 1.006
< 1.006

Kolesterol
ester
Kolesterol
ester
Kolesterol
ester,
trigliserid
Trigliserid
Trigliserid

Lp (a)

1.04-1.08

Kolesterol
ester

21-30

21.5

Apolipoprot
ein menurut
urutan yang
terpenting
A-I, A-II, C,
E
B-100

25

B-100, C
dan E

39-100
60-500

B-100, C, E
B-48, C, E,
A-I, A-II,
A-IV
B-100, Lp
(a)

Sumber: Adam, 2009

2.2.2 Fosfolipid
Tipe utama fosfolipid dalam tubuh adalah lesitin, sefalin, dan
sfingomielin (Hall, 2014). Lemak kompleks memiliki lebih dari dua jenis
komponen. Berbagai lemak kompleks biasanya mengandung tiga atau
lebih komponen berikut: gliserol, asam lemak, gugus fosfat, alkohol selain
gliserol, dan karbohidrat. Lemak yang mengandung fosfat disebut
fosfolipid (Sherwood, 2016). Fosfolipid merupakan jenis lipid yang
mengandung suatu residu asam fosfor, selain asam lemak dan alkohol.
Lipid ini sering memiliki basa yang mengandung nitrogen dan substituen
lain, misalnya alkohol pada gliserofosfolipid adalah gliserol dan alkohol
pada sfingofosfolipid adalah sfingosin (Botham & Mayes, 2016)
Fosfolipid pada dasarnya dibentuk di semua sel tubuh, walaupun
sel tertentu mempunyai kemampuan khusus untuk membentuk fosfolipid
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dalam jumlah besar. Mungkin 90% dibentuk di sel hepar; jumlah yang
cukup banyak juga dibentuk oleh sel epitel usus selama absorpsi lipid dari
usus. Kecepatan pembentukan fosfolipid sampai tahap tertentu diatur oleh
faktor yang biasa mengatur kecepatan metabolisme lipid secara
keseluruhan, karena ketika trigliserida disimpan di hepar, kecepatan
pembentukan fosfolipid meningkat (Hall, 2014).
Menurut Hall (2014) terdapat beberapa fungsi khusus yang dimiliki
oleh fosfolipid adalah sebagai berikut :
1. Fosfolipid penting untuk pembentukan lipoprotein serta fungsi
sebagian besar dari lipoprotein.
2. Tromboplastin diperlukan untuk memulai proses pembekuan,
tersusun terutama dari salah satu sefalin.
3. Sejumlah besar sfingomielin terdapat dalam sistem saraf sebagai
insulator listrik dalam selubung mielin di sekeliling serabut saraf.
4. Donor radikat fosfat ketika radikal tersebut diperlukan untuk
berbagai reaksi kimia di jaringan.
5. Berperan dalam proses pembentukan membran pada sel tubuh.
Fosfolipid mempunyai struktur yang mirip dengan trigliserida,
tetapi pada atom C ketiga dari gliserol terikat gugus fosfat. Fosfolipid
merupakan molekul hidrofilik sehingga dapat bercampur pada permukaan
pemisah antara air dan lemak. Jenis lipid ini yang membentuk komponen
membran dari lipoprotein (Jim, 2013).
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2.2.3 Trigliserida
Trigliserida adalah ester trihidrat alkohol gliserol dan asam lemak.
Mono- dan diasilgliserol, dengan satu atau dua asam lemak teresterifikasi
dengan gliserol, juga ditemukan di jaringan. Senyawa – senyawa ini
penting dalam sintesis dan hidrolisis triasilgliserol (Botham & Mayes,
2016). Trigliserida digunakan sebagai penyedia cadangan bahan bakar
utama tubuh. Sebagian kecil trigliserida juga digunakan sebagai
pembentuk sel dan melaksanakan fungsi sel lainnya (Hall, 2014).

(Hall, 2014)

Gambar 2.2
Struktur Kimia Trigliserida
Tiga asam lemak yang paling sering terdapat dalam trigliserida di
tubuh manusia adalah (1) asam stearat, yang mempunyai 18 rantai karbon
dan sangat jenuh dengan atom hidrogen; (2) asam oleat, yang juga
mempunyai 18 rantai karbon tetapi mempunyai satu ikatan ganda di
bagian tengah rantai, dan (3) asam palmitat, yang mempunyai 16 atom
karbon dan sangat jenuh (Hall, 2014). Trigliserida diangkut oleh VLDL
dari hepar ke jaringan ekstrahepatik (Botham & Mayes, 2016)
Tahap pertama dalam penggunaan trigliserida untuk energi adalah
hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan
gliserol diangkut dalam darah ke jaringan yang aktif tempat oksidasi kedua
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zat untuk menghasilkan energi. Hampir semua sel kecuali jaringan otak
dan sel darah merah dapat memakai asam lemak sebagai sumber energi.
Gliserol sewaktu memasuki jaringan yang aktif, segera diubah oleh enzim
intrasel menjadi gliserol 3-fosfat, yang memasuki jalur glikolisis untuk
pemecahan glukosa dan kemudian dipakai untuk menghasilkan energi
(Hall, 2014).
2.2.4 Kolesterol
Kolesterol merupakan komponen utama membran sel, serta sebagai
prekursor hormon steroid, asam empedu dan vitamin D (Botham & Mayes,
2016). Kolesterol diabsorpsi secara lambat dari saluran pencernaan ke
dalam limfe usus. Kolesterol sangat larut dalam lemak tetapi hanya sedikit
larut dalam air (Hall, 2014).
Kolesterol merupakan lipid amfipatik dan merupakan komponen
struktural esensial pada membran dan lapisan luar lipoprotein plasma.
Senyawa ini disintesis pada banyak jaringan dari asetil-KoA dan
merupakan prekusor semua steroid lain di tubuh termasuk kortikosteroid,
hormon seks, asam empedu dan vitamin D. Kolesterol terdapat dalam
makanan yang berasal dari hewan misalnya kuning telur, daging, hati dan
otak. Low-Density Lipoprotein (LDL) plasma adalah kendaraan untuk
membawa kolesterol dan ester kolesteril ke banyak jaringan. Kolesterol
bebas dikeluarkan dari jaringan oleh High-Density Lipoprotein (HDL)
plasma dan diangkut ke hepar, tempat senyawa ini dieliminasi dari tubuh
tanpa diubah atau setelah diubah menjadi asam empedu dalam proses yang
dikenal sebagai reverse cholesterol transport. Kolesterol adalah unsur
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pokok batu empedu. Peran utama kolesterol dalam proses patologis adalah
sebagai faktor pembentukan aterosklerosis arteri-arteri vital, yang
menimbulkan

penyakit

pembuluh

darah

perifer,

koroner,

dan

serebrovaskular (Botham & Mayes, 2016).

(Hall, 2014)
Gambar 2.1
Struktur Kimia Kolesterol
Struktur dasar kolesterol adalah inti sterol. Inti sterol seluruhnya
dibentuk dari molekul Asetil-KoA. Inti sterol dapat dimodifikasi dengan
berbagai rantai samping untuk membentuk (1) kolesterol; (2) asam kolat,
yang merupakan dasar dari asam empedu yang dibentuk di hepar dan (3)
beberapa hormon steroid penting yang disekresi oleh korteks adrenal,
ovarium, dan testis (Hall, 2014).
Menurut Hall (2014), faktor – faktor yang memengaruhi
konsentrasi kolesterol plasma adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan jumlah kolesterol yang dicerna setiap hari sedikit
meningkatkan konsentrasi kolesterol plasma.
2. Diet lemak yang sangat jenuh meningkatkan konsentrasi kolesterol
darah 15 sampai 25% khususnya saat bersamaan dengan
penambahan berat badan berlebih dan obesitas.
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3. Pencernaan lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh yang
tinggi biasanya menekan konsentrasi kolesterol darah dari jumlah
sedikit sampai sedang.
4. Kekurangan insulin atau hormon tiroid meningkatkan konsentrasi
kolesterol darah, sedangkan kelebihan hormon tiroid menurunkan
konsentrasinya.
5. Kelainan

genetik

metabolisme

kolesterol

dapat

sangat

meningkatkan kadar kolesterol plasma.
2.3 Metabolisme Lipoprotein
2.3.1 Pengertian Metabolisme Lipoprotein
Metabolisme lipoprotein dapat dibagi atas tiga jalur yaitu jalur
metabolisme eksogen, jalur metabolisme endogen, dan jalur reverse
cholesterol

transport.

Kedua

jalur

pertama

berhubungan

dengan

metabolisme kolesterol LDL dan trigliserid, sedang jalur reverse
cholesterol transport khusus mengenai metabolisme kolesterol HDL
(Adam, 2009).
2.3.2 Jalur Metabolisme Eksogen
Makanan berlemak yang kita makan terdiri atas trigliserid dan
kolesterol. Selain kolesterol yang berasal dari makanan, dalam usus juga
terdapat kolesterol dari hati yang diekskresi bersama empedu ke usus
halus. Baik lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun yang
berasal dari hati disebut lemak eksogen. Trigliserid dan kolesterol dalam
usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserid
akan diserap sebagai asam lemak bebas sedang kolesterol sebagai
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kolesterol. Di dalam usus halus asam lemak bebas akan diubah lagi
menjadi trigliserid, sedang kolesterol akan mengalami esterifikasi menjadi
kolesterol

ester

dan

keduanya

bersama

dengan

fosfolipid

dan

apolipoprotein akan membentuk lipoprotein yang dikenal dengan
kilomikron (Adam, 2009).
Kilomikron ini akan masuk ke saluran limfe dan akhirnya melalui
duktus torasikus akan masuk ke dalam aliran darah. Trigliserid dalam
kilomikron akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang
berasal dari endotel menjadi asam lemak bebas (free fatty acid
(FFA)=non-esterified fatty acid (NEFA)). Asam lemak bebas dapat
disimpan sebagai trigliserid kembali di jaringan lemak (adiposa), tetapi
bila terdapat dalam jumlah yang banyak sebagian akan diambil oleh hati
menjadi bahan untuk pembentukkan trigliserid hati. Kilomikron yang
sudah kehilangan sebagian besar trigliserid akan menjadi kilomikron
remnant yang mengandung kolesterol ester dan akan di bawa ke hati
(Adam, 2009).
2.3.3 Jalur Metabolisme Endogen
Trigliserid dan kolesterol yang disintesis di hati dan disekresi ke
dalam

sirkulasi

sebagai

lipoprotein

VLDL.

Apolipoprotein

yang

terkandung dalam VLDL adalah apolipoprotein B100. Dalam sirkulasi,
trigliserid di VLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein
lipase (LPL), dan VLDL berubah menjadi IDL yang juga akan mengalami
hidrolisis dan berubah menjadi LDL. Sebagian dari VLDL, IDL, dan LDL
akan mengangkut kolesterol ester kembali ke hati (Adam, 2009).
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LDL adalah lipoprotein yang paling banyak mengandung
kolesterol. Sebagian dari kolesterol di LDL akan di bawa ke hati dan
jaringan steroidogenik lainnya seperti kelenjar adrenal, testis, dan ovarium
yang mempunyai reseptor untuk kolesterol LDL. Sebagian lagi dari
kolesterol LDL akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh reseptor
scavenger-A (SR-A) di makrofag dan akan menjadi sel busa (foam cell).
Makin banyak kadar kolesterol-LDL dalam plasma makin banyak yang
akan mengalami oksidasi dan ditangkap oleh sel makrofag. Jumlah
kolesterol yang akan teroksidasi tergantung dari kadar kolesterol yang
terkandung di LDL. Beberapa keadaan mempengaruhi tingkat oksidasi
seperti Meningkatnya jumlah LDL kecil padat (small dense LDL) dan
Kadar kolesterol-HDL, makin tinggi kadar kolesterol-HDL akan bersifat
protektif terhadap oksidasi LDL (Adam, 2009)
2.3.4 Jalur Reverse Cholesterol Transport
HDL dilepaskan sebagai partikel kecil miskin kolesterol yang
mengandung apolipoprotein (apo) A, C dan E, dan disebut HDL nascent.
HDL nascent berasal dari usus halus dan hati, mempunyai bentuk gepeng
dan mengandung apolipoprotein AI. HDL nascent akan mendekati
makrofag untuk mengambil kolesterol yang tersimpan di makrofag.
Setelah mengambil kolesterol dari makrofag, HDL nascent berubah
menjadi HDL dewasa yang berbentuk bulat. Agar dapat diambil oleh HDL
nascent kolesterol (kolesterol bebas) di bagian dalam dari makrofag harus
dibawa ke permukaan membran sel makrofag oleh suatu transporter yang
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disebut adenosine triphosphate-binding cassette transporter-1 atau
disingkat ABC-1(Adam, 2009).
Setelah mengambil kolesterol bebas dari sel makrofag, kolesterol
bebas akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim lecithin
cholesterol acyltransferase (LCAT). Selanjutnya sebagian kolestererol
ester yang dibawa oleh HDL akan mengambil dua jalur. Jalur pertama
ialah ke hati dan ditangkap oleh scavenger receptor class B type 1 dikenal
dengan SR-B1. Jalur kedua adalah kolesterol ester dalam HDL akan
dipertukarkan dengan trigliserid dari VLDL dan IDL dengan bantuan
cholesterol ester transfer protein (CETP). Dengan demikian fungsi HDL
sebagai “penyerap” kolesterol dari makrofag mempunyai dua jalur yaitu
langsung ke hati dan jalur tidak langsung melalui VLDL dan IDL untuk
membawa kolesterol kembali ke hati (Adam, 2009).

Gambar 2.4 Jalur metabolisme lipoprotein (Peter, 2003)
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2.4 High Density Lipoprotein
High Density Lipoprotein (HDL) sering disebut sebagai kolesterol
baik/sehat , karena ia bertanggung jawab sebagai pengangkut kolesterol dari darah
dan dinding arteri ke hepar, yang kemudian akan diubah menjadi empedu untuk
dicerna atau digunakan oleh tubuh. Proses pengangkutan kolesterol kembali
(reverse cholesterol transport process) dipercaya mampu mencegah atau
menghambat terjadi penyakit jantung koroner. Molekul HDL memiliki 2 subkelas,
yaitu HDL2 dan HDL3. Molekul HDL3 disintesis di hepar dan masuk ke
pembuluh darah untuk mengambil kolesterol. Saat molekul HDL3 kandungan
kolesterolnya meningkat, densitasnya menurun dan menjadi HDL2. Kemudian
HDL2 masuk lagi ke hepar untuk dibongkar kembali dan HDL3 kembali dialirkan
ke sirkulasi darah. HDL disintesis dan disekresikan baik dari hepar maupun
intestinum. HDL merupakan molekul lipoprotein yang paling kecil, tetapi
mempunyai densitas yang paling tinggi. Kandungan protein dan fosfolipidnya
juga besar (Murbawani, 2005).
HDL dari usus hanya mengandung apoprotein A, sedangkan HDL dari
hepar mengandung apo A, C dan E. Namun demikian HDL nascent (yang baru
diekskresikan) dari usus tidak mengandung apolipoprotein C dan E, tapi hanya
mengandung apoprotein A. Fungsi utama HDL adalah sebagai tempat
penyimpanan untuk apolipoprotein C dan E yang dibutuhkan dalam metabolisme
kilomikron dan VLDL (Murray, 2006).
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2.5 Low Density Lipoprotein
Low Density Lipoprotein (LDL) berfungsi sebagai pengangkut utama
kolesterol dari hepar ke sel perifer. LDL sering disebut sebagai kolesterol
jahat/buruk karena fungsi utamanya yang menyalurkan kolesterol ke seluruh
jaringan termasuk dinding arteri dimana terjadi pelepasan LDL dan penyimpanan
kolesterol. Saat kadar LDL mulai meningkat kolesterol mulai bertumpuk di
dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Hepar mengandung
reseptor khusus yang mengikat LDL. Saat kadar LDL meningkat, semua reseptor
LDL berkerja dengan aktif, memperlancar LDL lainnya untuk masuk ke aliram
darah, menyimpan kolesterol. Penghantaran kolesterol ke seluruh sel tubuh
diperantarai oleh reseptor LDL yang terdapat dihampir seluruh permukaan sel.
Begitu LDL bertemu dengan reseptor LDL, kolesterol akan dilepaskan dan
digunakan untuk metabolisme sel (Murbawani, 2005). Dibentuk diluar hepar,
sebagian besar berasal dari peluruhan VLDL oleh enzim lipoprotein lipase, namun
terdapat bukti pula bahwa LDL di produksi langsung di dalam hepar (Murray,
2006).
Komposisi LDL adalah protein 21% (apoprotein B), lemak 9% (trigliserid
13%, fosfolipid 28%, kolesterol ester 48%, kolesterol bebas 10%, asam lemak
bebas 1%). Apoprotein yang didalamnya hanyalah apoprotein B-100. Partikel
LDL mengadakan ikatan dengan reseptor dipermukaan sel yang disebut reseptor
LDL. Reseptor ini hanya mengenal apoprotein-E atau B-100. Apoprotein B-100
inilah yang mengadakan ikatan antara LDL dan reseptor LDL. Setelah berikatan,
kedua partikel ini kemudian masuk ke dalam sel dan mengalami hidrolisis di
lisosom. Reseptor LDL kembali ke permukaan dan dipakai dalam transport LDL,
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Kemudian partikel LDL dipecah dalam sel dan mengeluarkan asam amino dan
kolesterol (Grandjean et al, 2000, Thompson et al, 2001).
2.6 Sindroma Metabolik
2.6.1 Definisi sindroma metabolik
Sindroma metabolik merupakan suatu kumpulan faktor risiko metabolik
yang berkaitan secara langsung terhadap terjadinya penyakit kardiovaskuler
artherosklerotik. Faktor risiko tersebut antara lain terdiri dari dislipidemia
atherogenik, peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar glukosa plasma,
keadaan prototombik, dan proinflamasi (Semiardji, 2004). Saat ini
berkembang beberapa kriteria definisi dari sindroma metabolik yang pada
akhirnya memiliki tujuan yang sama yaitu mengenali sedini mungkin gejala
gangguan metabolik sebelum seseorang jatuh ke dalam beberapa komplikasi
yang terjadi. Beberapa kriteria definisi sindroma metabolik yang sering
digunakan antara lain WHO tahun 1998, European Group for The Study of
Insulin Resistance (EGIR) tahun 1999, National Cholesterol Education
Program Third Adult Treatment Panel (NCEP-ATP III) tahun 2001, dan
American Association of Clinical Endocrinologist (AACE) tahun 2003.
Secara garis besar, terdapat kepentingan klinis dari berbagai kriteria
tersebut. antara lain disebutkan oleh WHO pada tahun 1998 yang
menekankan bahwa resistensi insulin merupakan penyebab primer dari
sindroma tersebut. Selain itu, WHO juga memperbolehkan penggunaan
terminologi sindroma metabolik untuk digunakan pada pasien DM (Diabetes
Melitus) tipe 2 yang juga memenuhi kriteria lain (Tjokroprawiro, 2006;
Grundy, 2006). Pada tahun 1999, EGIR mengajukan revisi dari definisi
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(Tjokroprawiro, 2006). Pada tahun 2001, NCEP ATP III tidak memasukkan
resistensi insulin dalam kriteria sindroma metabolik karena sulitnya
melakukan pengukuran dan standardisasi resistensi insulin (Tjokroprawiro,
2006). AACE pada tahun 2003 merevisi kriteria ATP III untuk kembali
berfokus pada resistensi insulin sebagai penyebab primer dari faktor risiko
metabolik. Kriteria mayor lainnya adalah toleransi glukosa terganggu,
peningkatan TG, penurunan HDL, peningkatan tekanan darah, dan obesitas
(Grundy, 2004).
Keadaan obesitas akan menurunkan adiponektin dan meningkatkan
asam lemak bebas. Adiponektin adalah salah satu protein spesifik yang
disekresikan jaringan lemak, Selain mempunyai kemampuan biologis dalam
metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin, adiponektin juga berperan
dalam mengatur konsentrasi lemak secara langsung maupun tidak langsung
(Setiawan, 2010). Penurunan kadar adiponektin (hipoadiponektinemia) terjadi
karena ada interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, seperti asupan
tinggi lemak yang menyebabkan terjadinya obesitas. Hipoadiponektinemia
pada obesitas telah dikaitkan dengan resistensi insulin, diabetes tipe 2,
sindrom metabolik, dan aterosklerosis (Harmelen dkk, 2002).
Etiologi sindrom metabolik belum dapat diketahui secara pasti. Suatu
hipotesis menyatakan bahwa penyebab primer dari sindrom metabolik adalah
resistensi insulin yang berhubungan dengan obesitas yang ditandai dengan
timbunan lemak viseral yang dapat ditentukan dengan pengukuran lingkar
pinggang. Keadaan sindrom metabolik, resistensi insulin terkait erat dengan
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berbagai macam gangguan yang melibatkan trigliserida dan metabolisme
glukosa, kenaikan tekanan darah dan inflamasi vaskuler (Suastika et al.,
2006).
2.6.2

Faktor risiko sindroma metabolik

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap terjadinya
sindrom metabolik. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor
yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi.

A. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu:
1. Umur
Seiring dengan peningkatan umur, prevalensi sindrom metabolik
semakin meningkat. Usia lanjut dianjurkan untuk mengkonsumsi
karbohidrat < 60% dari total energi sebab peningkatan konsumsi
karbohidrat akan meningkatkan resistensi insulin terutama dalam populasi
usia lanjut (Serrano et al., 2005).
2. Jenis kelamin
Perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi. Keadaan ini berkaitan
dengan kondisi fisiologis perempuan yang cenderung obesitas dan
memiliki lemak lebih banyak terutama dibagian pinggang dibanding
lakilaki (Magdalena dkk, 2014). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nita
dkk tahun 2007, kelompok perempuan mempunyai risiko lebih besar
sindrom metabolik dibandingkan dengan laki-laki.
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3. Genetik
Genetik memegang peranan besar terhadap munculnya sindrom
metabolik. Menurut penelitian Mayers menunjukkan bahwa kemungkinan
seorang anak obesitas 40% bila salah seorang dari orangtuanya obesitas
dan sebesar 80% jika kedua orang tuanya obesitas serta 7% jika kedua
orangtuanya tidak obesitas (Jafar N, 2011).
B. Faktor yang dapat dimodifikasi yaitu:
1. Lingkar pinggang
Seseorang yang mempunyai lingkar pingang yang besar mempunyai
total lemak tubuh yang tinggi serta pengukuran lingkar pinggang diakui
sebagai pengukuran yang baik untuk mengetahui lemak perut, pengaruh
lingkar pinggang terhadap sindrom metabolik berkaitan dengan keadaan
obesitas abdominal yang meningkatkan risiko sindrom metabolik.
Sehingga

Pengukuran

lingkar

pinggang

dapat

digunakan

untuk

mengidentifikasi sindrom metabolik. Pada pria ukuran lingkar pinggang
≥90 cm dan wanita ≥80 cm berisiko terhadap sindrom metabolik (Leone
dkk, 2009).
Peningkatan faktor risiko metabolik selalu berhubungan dengan
tingginya akumulasi jaringan adiposa abdominal, terutama jaringan lemak
viseral (Tjokroprawiro, 2006), seperti dijelaskan pada gambar 2.3. Salah
satu karakteristik obesitas abdominal/lemak viseral adalah terjadinya
pembesaran sel-sel lemak, sehingga sel-sel lemak tersebut akan
mensekresi produk-produk metabolik, diantaranya sitokin proinflamasi,
prokoagulan, peptida inflamasi, dan angiotensinogen. Produk-produk dari
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sel lemak dan peningkatan asam lemak bebas dalam plasma bertanggung
jawab terhadap berbagai penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit
jantung, hiperlipidemia, gout, dan hipertensi (Semiardji, 2004; Widjaya,
2004).
2. Aktivitas fisik
Menurut World Health Organization (WHO) yang dimaksud aktivitas
fisik adalah gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang
memerlukan pengeluaran energi. Energi ini didapatkan dari makanan yang
dikonsumsi. (Whitney, 2015). Pola makan dan aktivitas fisik dapat
menentukan kadar kolesterol di dalam tubuh. Makanan yang dikonsumsi
akan mengalami proses metabolisme dan menghasilkan adenosin
triphosphate (ATP). ATP ini merupakan energi untuk melakukan aktivitas
fisik. Pembentukan ATP ini disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak
semua makanan yang dikonsumsi akan diubah langsung menjadi ATP
melainkan ada yang disimpan dalam bentuk kolesterol. Semakin banyak
aktivitas fisik yang dilakukan maka akan semakin banyak kebutuhan ATP
dan akan menyebabkan sedikitnya pembentukan kolesterol total dan
kolesterol Low-Density Lipoprotein (LDL) serta peningkatan kolesterol
High-Density Lipoprotein (HDL). (Rodwell et al, 2015)
3. Asupan gizi
Secara umum pola konsumsi pangan remaja dan dewasa yang baik
adalah bila perbandingan komposisi energi dari karbohidrat, protein dan
lemak adalah 50-65% : 10-20% : 20-30%. Komposisi ini tentunya dapat
bervariasi, tergantung umur, ukuran tubuh, keadaan fisiologis dan mutu
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protein makanan yang dikonsumsi. Lemak dikonsumsi dalam bentuk
lemak atau minyak yang tampak (seperti gajih, mentega, margarin,
minyak, santan dll) dan minyak yang tidak tampak (terkandung dalam
makanan). Lemak yang tampak dalam bentuk padat cenderung
mengandung lebih banyak asam lemak jenuh. Menurut Simopoulus et al.
(2000) proporsi lemak jenuh (saturated fat) dan asam lemak trans masingmasing maksimal 8% dan 1% dari energi total. Ini berarti bagi seorang
remaja atau dewasa dengan kecukupan energi 2000 Kal, perlu membatasi
konsumsi lemaknya pada 56 g/hari dan lemak jenuh sekitar 18 g/hari.
Selanjutnya untuk konsumsi karbohidrat pada remaja dan dewasa 100
g/org/hari. Hasil review Institute of Medicine (IOM 2005) menunjukkan
kebutuhan karbohidrat remaja dan dewasa Laki laki dan Perempuan relatif
sama yaitu 100 g/org/hari. Dengan mempertimbangkan perlu ditambah
sejumlah

dua

kali

koefisien

variasi

(30%)

untuk

menjadikan

kecukupannya, maka kecukupan karbohidrat bagi perempuan dan laki-laki
remaja atau dewasa adalah 130 g/org/hari Konsumsi tinggi karbohidrat
>60 % dari total kalori yang dikonsumsi atau frekuensi makan lebih dari 3x
dalam sehari dengan 2 x camilan (karbohidrat dikonsumsi dengan komposisi

45%-65% dari total kalori dalam sehari) meningkatkan risiko sindrom
metabolik. Konsumsi tinggi karbohidrat meningkatkan kadar trigliserida
yang merupakan salah satu kriteria sindrom metabolic (Carnethon, 2004).
Hasil penelitian Esmaillzadeh (2006) di Tehran Iran diperoleh bahwa
konsumsi sayur yang tinggi dihubungkan dengan rendahnya risiko
kejadian sindrom metabolik. Tidak ada hubungan signifikan antara
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konsumsi buah dengan rendahnya kadar kolesterol HDL (Azadbakht dkk,
2005).
4. Kebiasaan merokok
Penelitian yang dilakukan oleh Lipid Research Program Prevalence
Study menunjukkan bahwa mereka yang merokok 20 batang atau lebih
perhari mengalami penurunan HDL sekitar 11% untuk laki-laki dan 14 %
untuk perempuan, dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok
(Soeharto, 2004). Orang yang merokok 20 batang atau lebih perhari dapat
meningkatkan efek dua faktor utama risiko yaitu hipertensi dan
hiperkolesterol . Risiko kejadian penyakit kardiovaskuler secara signifikan
3 kali lebih besar pada orang yang merokok dibandingkan dengan orang
yang tidak merokok, dan juga 3 kali lebih besar pada orang yang merokok
kretek. Aktivitas fisik dapat meningkatkan metabolic rate sehingga dapat
membantu mengontrol berat badan namun, perokok cenderung untuk
kurang beraktivitas dibanding yang tidak merokok (Kusmana, 2009).
5. Sosial ekonomi
Peningkatan pendapatan masyarakat pada kelompok sosial ekonomi
tertentu, terutama di perkotaan menyebabkan adanya perubahan pola
makan dan pola aktivitas yang mendukung terjadinya peningkatan jumlah
populasi obesitas yang merupakan faktor risiko sindrom metabolik
(Khasanah,2012).
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6. Psikologis
Faktor psikologis dapat menimbulkan terjadinya obesitas karena adanya
emosional yang tidak stabil. Hal tersebut menyebabkan individu
cenderung untuk melakukan pelarian diri (self mechanism defense).
Bentuk pelarian diri bisa berupa mengonsumsi makanan yang mengandung
kalori dan kolesterol tinggi dalam jumlah yang berlebihan (Yuliarti, 2007).

32

