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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Aerobik 

Aerobik adalah suatu cara latihan untuk memperoleh oksigen sebanyak-

banyaknya. Senam Aerobik adalah serangkaian gerak yang dipilih secara 

sengaja dengan cara mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga 

melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas dan durasi tertentu. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru serta 

pembentukan tubuh dan juga olahraga untuk peningkatan kesegaran jasmani 

bukan olahraga prestasi, akan tetapi olahraga preventif yang dapat dilakukan 

secara masal (Hitachisulandari, 2008). 

 

Berdasarkan cara melakukan dan musik pengiringnya, senam aerobik dapat 

dibagi menjadi lima macam, antara lain sebagai berikut. 

a) High impact aerobic (senam aerobik aliran/gerakan keras) 

b) Low impact aerobic (senam aerobik aliran/gerakan ringan) 

c) Discrobic (kombinasi anrata gerakan - gerakan aerobik aliran keras 

dan ringan/disco) 

d) Rockrobic (kombinasi gerakan-gerakan aerobik keras dan ringan serta 

gerakan-gerakanrockandroll)  
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e) Aerobic sport (kombinasi antara gerakan - gerakan aerobik keras dan 

ringan serta gerakan - gerakan melatih kelenturan/fleksibilitas tubuh). 

 

Tahap-tahap melakukan senam aerobik adalah sebagai berikut:  

a) Pemanasan selama 10 menit 

b) Latihan inti selama 15–20 menit  

c) Pendinginan/pelemasan selama 5 menit (Akhiajun, 2010). 

 

Beberapa manfaat senam aerobik yaitu: meningkatkan fungsi jantung, 

meningkatkan kinerja paru-paru dan meningkatkan stamina serta 

kekuatannya, meningkatkan koordinasi tubuh, khususnya yang sudah 

memasuki usia renta, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah berbagai 

penyakit, termasuk diabetes, kolesterol, tekanan darah dan lainnya, melawan 

depresi, karena olahraga mampu meningkatkan perasaan menyenangkan 

pada seseorang, membantu menurunkan berat badan, aerobik membantu 

membentuk tubuh lebih sempurna (Yanuaristya, 2012). 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa aktivitas fisik secara 

teratur yaitu berolahraga minimal 3 kali dalam seminggu, dilakukan 

minimal 30 menit setiap kali latihan, dan selama 12 minggu akan dapat 

menurunkan berat badan (Kayman et al., 2000). Sedangkan penelitian lain 

yang dilakukan pada anggota klub kebugaran diketahui bahwa dengan 

olahraga dan latihan secara teratur yang dilakukan minimal 6 sampai 8 

minggu dengan durasi setiap latihan minimal 30 menit akan memberikan 

pengaruh terhadap penurunan berat badan seseorang (Amalia, 2005). 

Kegiatan olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Berbagai 
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hasil penelitian (Karim dan Faizati, 2002, Warbuton et al., 2006, Cadroy et 

al., 2002) sangat mendukung pernyataan tersebut: 

a) Meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru dan pembuluh darah 

yang ditandai dengan: denyut nadi istirahat menurun, 

penumpukanasam laktat berkurang, meningkatkan pembuluh darah 

kolateral, meningkatkan HDL kolesterol dan mengurangi 

aterosklerosis. 

b) Meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang pada anak, pada 

orang dewasa menurunkan nyeri sendi kronis pada pinggang, 

punggung dan lutut. 

c) Meningkatkan kelenturan (fleksibilitas) pada tubuh sehingga dapat 

mengurangi cedera. 

d) Meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan 

mempertahankan berat badan ideal. 

e) Mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit, seperti tekanan darah 

tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes melitus, infeksi 

(meningkatkan sistem imunitas). 

f) Meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitifitas 

hormon terhadap jaringan tubuh. 

 

B. Lipid dan Lipoprotein 

Setiap jenis lipoprotein mempunyai Apo tersendiri. Sebagai contoh untuk 

VLDL, IDL, dan LDL mengandung Apo B 100, sedang Apo B48 ditemukan 

pada kilomikron. Apo A1, Apo A2, dan Apo A3 ditemukan terutama pada 

lipoprotein HDL dan kilomikron (Adam, 2009) 
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Setiap lipoprotein akan terdiri atas kolesterol (bebas atau ester), trigliserid, 

fosfolipid, dan apoprotein. Lipoprotein berbentuk sferik dan mempunyai inti 

trigliserid dan kolesterolester dan dikelilingi oleh fosfolipid dan sedikit 

kolesterol bebas. Apoprotein ditemukan pada permukaan lipoprotein. Setiap 

partikel LDL mengandung sekitar 1500 molekul kolesterol ester dalam inti 

berminyak. Inti ini dikelilingi oleh mantel mengandung kolesterol 500 

molekul, 800 molekul fosfolipid, dan satu molekul apoprotein B100. Setiap 

lipoprotein berbeda dalam ukuran, densitas, komposisi lemak, dan 

komposisi apoprotein (Adam, 2009). 

 

Metabolisme Lipoprotein 

Metabolisme lipoprotein dapat dibagi atas tiga jalur yaitu jalur metabolisme 

eksogen, jalur metabolisme endogen, dan jalur reverse cholesteroltransport. 

Kedua jalur pertama berhubungan dengan metabolisme kolesterol-LDL dan 

trigliserid, sedang jalur reverse cholesterol transport khusus mengenai 

metabolisme kolesterol-HDL (Adam, 2009). 

a) 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 diekskresikan bersama 

empedu ke usus halus. Baik lemak di usus halus yang berasal dari 

makanan maupun yang berasal dari hati disebut lemak eksogen. 
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b) 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 dalam 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. LDL adalah lipoprotein yang paling banyak 

mengandung kolesterol. Sebagian dari kolesterol dalam LDL akan 

dibawa 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 (SRA) 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 okdidasi seperti : 

1. Meningkatnya jumlah LDL kecil padat (small dense LDL) seperti 

pada sindrom metabolik dan diabetes melitus. 

2. Kadar kolesterol-HDL, makin tinggi kadar kolesterol-HDL akan 

bersifat protektif terhadap oksidasi LDL. 
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c)     Jalur Reverse Cholester 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 nescent 

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 

disebut adenosine triphosphate-binding cassette transporter-l 

(Adam, 2009). 

 

Setelah mengambil kolesterol bebas dari sel makrofag, kolesterol 

bebas akan diesterifikasi menjadi kolesterol ester oleh enzim 

lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT). Selanjutnya sebagian 

kolesterol ester yang dibawa oleh HDL akan mengambil dua jalur. 

Jalur pertama ialah dengan SR-BI, 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). 
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C. Kolestrol 

Kolesterol adalah senyawa lemak kompleks, yang 80% dihasilkan dari 

dalam tubuh (organ hati) dan 20% sisanya dari luar tubuh (zat makanan) 

untuk bermacam-macam fungsi di dalam tubuh, antara lain membentuk 

dinding sel. Kolesterol sangat dibutuhkan bagi tubuh dan digunakan untuk 

membentuk membran sel, memproduksi hormon seks dan membentuk asam 

empedu, yang diperlukan untuk mencerna lemak. Kolesterol sangat 

dibutuhkan untuk memperoleh kesehataan yang optimal. Bila kadar 

kolesterol didalam darah terlalu tinggi akan terjadi pengendapan pada 

dinding pembuluh darah, dan ini dapat mengakibatkan resiko tinggi 

terhadap penyakit jantung. Kadar kolesterol normal dalam darah < 200 

mg/dl dan apabila kadar kolesterol dalam darah sudah mencapai > 240 

mg/dl dapat dikatakan kadar kolesterol tinggi (Vella, 2009). 

 

a) Pembentukan kolesterol  

Kolesterol diabsorbsi setiap hari dari saluran pencernaan, yang disebut 

kolesterol eksogen, suatu jumlah yang bahkan lebih besar dibentuk 

dalam sel tubuh disebut kolesterol endogen. Pada dasarnya semua 

kolesterol endogen yang beredar dalam lipoprotein plasma dibentuk 

oleh hati, tetapi semua sel tubuh lain setidaknya membentuk sedikit 

kolesterol, yang sesuai dengan kenyataan bahwa banyak struktur 

membran dari seluruh sel sebagian disusun dari zat yang berstruktur 

dasar inti sterol ini (Gambar 1) (Guyton dan Hall, 2007).  
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Gambar 2.1. Struktur Kolesterol (Guyton dan Hall, 2007) 

 

Proses sintesis kolesterol terdiri dari lima tahapan utama (King, 2010) 

antara lain : 

1. Merubah Asetil CoA menjadi 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA 

(HMG-CoA). 

2. Merubah HMG-CoA menjadi mevalonate 

3. Mevalonate diubah menjadi molekul dasar isoprene, isopentenyl 

pyrophosphate (IPP), bersamaan dengan hilangnya CO2. 

4. IPP diubah menjadi squalene 

5. Squalene diubah menjadi kolesterol. 

 

b) Transpor Kolesterol 

Lemak (fat) yang diserap dari makanan dan lipid yang disintesis oleh 

hati dan jaringan adiposa harus diangkut ke berbagai jaringan dan 

organ untuk digunakan dan disimpan. Lipid plasma terdiri dari 

triasilgliserol (16%), fosfolipid (30%), kolesterol (14%), ester 
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kolesterol (36%) dan asam lemak bebas (4%). Lipid diangkut didalam 

plasma sebagai lipoprotein (Gambar 2). Empat kelompok utama 

lipoprotein penting yaitu : kilomikron, VLDL (Very Low Density 

Lipoprotein), LDL (Low Density Lipoprotein) dan HDL (High Density 

Lipoprotein). Kilomikron mengangkut lipid yang dihasilkan dari 

pencernaan dan penyerapan; VLDL mengangkut triasilgliserol dari 

hati; LDL menyalurkan kolesterol ke jaringan, dan HDL membawa 

kolesterol ke jaringan dan mengembalikannya ke hati untuk 

diekskresikan dalam proses yang dikenal sebagai transpor kolesterol 

terbalik (reverse cholesterol transport) (Murray et al. 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  

Transpor kolesterol antar berbagai jaringan (Murray et al. 2006). 
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c) Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Kolesterol 

Plasma.  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi plasma adalah: 

Konsumsi kolesterol yang berfungsi sebagai kontrol umpan balik 

instrinsik, diet tinggi lemak yang jenuh, diet lemak tidak jenuh akan 

menekan konsentrasi kolesterol plasma, kekurangan insulin atau 

hormon steroid akan meningkatkan konsentrasi kolesterol darah 

sedangkan kelebihan hormon steroid akan menurunkan konsentrasi 

kolesterol plasma (Guyton dan Hall, 2007). 

 

d) Manfaat Khusus Kolesterol  

Sejauh ini manfaat kolesterol non-membran yang paling banyak dalam 

tubuh adalah untuk membentuk asam kolat di dalam hati. Sebanyak 80 

persen kolesterol dikonversi menjadi asam kolat. Kolesterol 

berkonjugasi dengan zat lain membentuk garam empedu, yang 

membantu pencernaan dan absorbsi lemak (Guyton dan Hall, 2007). 

 

Sebagian kecil dari kolesterol dipakai oleh kelenjar adrenal untuk 

membentuk hormon adrenokortikal; ovarium, untuk membentuk 

progesteron dan estrogen; dan oleh testis untuk membentuk 

testosteron. Kelenjar-kelenjar ini juga dapat membentuk sterol sendiri 

dan kemudian membentuk hormon dari sterol tersebut (Guyton dan 

Hall, 2007). 
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Sejumlah besar kolesterol diendapkan dalam lapisan korneum kulit. 

Hal ini bersama dengan lemak lainnya, membuat kulit lebih resisten 

terhadap absorbsi zat yang larut dalam air dan juga kerja dari berbagai 

zat kimia, karena kolesterol dan lemak lain sangat tidak berdaya 

terhadap zat-zat seperti asam lemak dan berbagai pelarut, yang bila 

tidak dapat lebih mudah menembus tubuh. Juga, zat lemak ini 

membantu mencegah evaporasi air dari kulit; tanpa proteksi ini jumlah 

evaporasi (seperti terjadi pada pasien yang kehilangan kulitnya karena 

luka bakar) dapat mencapai 5 sampai 10 liter setiap hari sedangkan 

kehilangan yang biasa hanya 300 sampai 400 mililiter (Guyton dan 

Hall, 2007). 

 

e) Fungsi Struktural Sellular Kolesterol dan Fosfolipid 

Kolesterol dan fosfolipid bersama-sama membentuk struktural khusus 

di seluruh sel tubuh, terutama untuk pembentukan membran. Sejumlah 

besar kolesterol dan fosfolipid terdapat dalam sel membran dan 

membran organel bagian dalam dari semua sel. Perlu juga diketahui 

bahwa rasio jumlah kolesterol dan fosfolipid terutama penting untuk 

menentukan kandungan cairan sel membrane (Guyton dan Hall, 

2007). 

 

Untuk membentuk membran, harus tersedia zat yang tidak larut dalam 

air. Umumnya, satu-satunya zat dalam tubuh yang tidak larut dalam 

air (selain zat anorganik tulang) adalah lipid dan beberapa protein. 

Sehingga integritas fisik sel di semua tempat dalam tubuh didasarkan 
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terutama pada fosfolipid, kolesterol, dan protein tidak larut tertentu. 

Muatan polar pada fosfolipid juga mengurangi tegangan antara 

permukaan antara membran dan cairan sekitarnya (Guyton dan Hall, 

2007). 

 

Fakta lain yang menunjukkan pentingnya kolesterol dan fosfolipid 

untuk pembentukan struktur elemen sel adalah kecepatan pergantian 

yang diukur dalam bulanan atau tahunan. Contohnya, fungsi kolesterol 

dan fosfolipid di dalam sel otakterutama berhubungan dengan sifat 

fisik keduanya yang tidak dapat dirusak (Guyton dan Hall, 2007). 

 

D. Hubungan Aerobik dengan Penurunan Kadar Kolesterol 

Intensitas olahraga juga berpengaruh dalam perubahan profil lipid darah. 

Semakin besar intensitas olahraga yang dilakukan, kemungkinan untuk 

menurunkan kadar kolesterol semakin besar, sehingga resiko terjadinya 

penyakit jantung koroner akan berkurang (Okura et al, 2003). Latihan 

intensitas sedang yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama 

menyebabkan asam lemak digunakan sebagai energi yang akan 

memperkecil peluang sintesis inti sterol, sehingga kolesterol tidak terbentuk 

secara berlebihan. Pada proses ini degradasi lemak pengaruh aktif terjadi 

pada latihan intensitas sedang dengan durasi latihan lebih dari satu jam 

secara kontinyu. Keadaan ini sebagian besar disebabkan oleh terjadinya 

pelepasan epinefrin dan norepinefrin oleh medula adrenal selama aktivitas. 

Kedua hormon ini secara langsung mengaktifkan enzim lipase yang 

menyebabkan pemecahan trigliserida yang sangat cepat dan mobilisasi asam 



21 

 

 

 

lemak keluar dari asam lemak. Pada saat melakukan aktivitas fisik yang 

relatif lama terjadi peningkatan asam lemak di dalam darah yang merupakan 

bahan baku untuk pembentukan energi di dalam otot pada waktu melakukan 

aktivitas fisik. Konsentrasi asam lemak bebas dalam darah seseorang yang 

sedang beraktivitas dapat meningkat sampai delapan kali lipat. Kemudian 

asam lemak ini akan ditransfer ke dalam otot sebagai sumber energi. 

Melalui mekanisme inilah yang dapat meneangkan terjadinya penurunan 

LDL (Low Density Lipoprotein), oleh karena bahan baku utama 

pembentukan LDL berasal dari TG (Trigliserida) (Guyton et al, 2007). 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudibjo (2004) menyimpulkan bahwa 

senam aerobik yang dilakukan selama 6 minggu dengan intensitas ringan-

sedang dapat menurunkan persentase kolesterol darah secara bermakna, 

dengan rata-rata penurunan persentase sebesar 20,46% sedangkan senam 

aerobik intensitas tinggi hanya 4,63%.  

 


