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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ubi Ungu 

Ubi jalar atau ketela rambat (sweet potato) di duga berasal dari Benua 

Amerika. Para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal  tanaman 

ubi jalar adalah Selandia baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Ubi 

jalar merupakan tanaman ubi-ubian dan tergolong tanaman semusim (berumur 

pendek). Tanaman ubi jalar hanya satu kali berproduksi dan setelah itu 

tanaman mati. Tanaman ini tumbuh menjalar  pada permukaan tanah dengan 

panjang tanaman dapat mencapai 3 meter, tergantung pada varietasnya 

(Rukmana, 2007). 

Ubi jalar mempunyai nama daerah yang berbeda-beda seperti : gadong, 

piek (Aceh), gowi (Nias), batata (Manado), batatas (Ambon), keledek, ketela 

(Jakarta), pilau (Sumatera Tengah), katelo, ubi jalah, ubi katelo, ubi pelo 

(Minangkabau), setilo (Lampung), huwi boled, huwi mantang (Sunda), katela, 

ketela rambat, tela (Jawa), sabhrang (Madura), kesela (Bali), katabang 

(Sumbawa Barat), lame jawa, lame kamumu, lame kandora (Makasar, Bugis), 

daso (Weda, Tidore), ima (Ternate) (Purwono dkk, 2007). 

Tanaman ubi jalar dalam sistematika (taksonomi) di klasifikasikan 

sebagai berikut. 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Subdivisi : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas  : Dicotyledonae (biji berkeping dua) 

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Spesies : Ipomoea batatas L. sin. batatas edulis choisy 

(Rukmana, 2007). 
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Gambar 1.Umbi ubi jalar ungu 

 

Berbagai varietas ubi jalar berkembang di Indonesia. Warna umbinya 

beraneka ragam, seperti putih, ungu, merah, kuning, atau oranye. Umbi 

tanaman ubi jalar ada yang berwarna ungu, oranye, kuning, dan putih. Daging 

ubi jalar putih dan ungu biasanya lebih padat dan kering, sedangkan daging 

ubi jalar oranye dan kuning lebih lunak dan mengandung kadar air tinggi. 

Semakin pekat warna merah ubi jalar, semakin tinggi kadar betakarotinnya. 

Ubi jalar putih hanya mengandung betakarotin sebesar 260 mg/100 gram 

umbi.Ubi jalar kuning mengandung betakarotin sebesar 2900 mg/100 gram 

umbi, sedangkan umbi jalar ungu tidak mengandung betakarotin. Betakarotin 

berfungsi sebagai provitamin A di dalam tubuh manusia (Murtiningsih & 

Suyanti, 2011: 55-56). 

Ubi jalar ungu sangat banyak mengandung zat warna, terutama 

antosianin yang kandungannya berkisar antara 14,68- 210 mg/100 gram bahan 

(Badan Litbang Pertanian, 2009). Antosianin ini merupakan antioksidan alami 

yang dapat mencegah penyakit kanker, jantung, tekanan darah tinggi, dan 

bahkan dapat menghaluskan kulit (Juanda, 2000). Berdasarkan hasil penelitian 

dari Fakultas pertanian Unud di Bali ditemukan kandungan antosianin dari ubi 

jalar putih sebesar 0,06 mg/ 100 gram bahan, ubu jalar kuning sebesar 4,56 

mg/100 gram bahan sedangkan ubi jalar ungu berkisar antara 110 – 210 

mg/100 gram bahan (Suprapta, 2004). 
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B. Kolesterol 

Kolesterol merupakan penyusun utama batu empedu. Kolesterol 

berfungsi membantu absorbsi asam lemak dari usus kecil, juga merupakan 

prazat (precursor) bagi pembentukan asam empedu, hormon steroid, dan 

vitamin D (Harper, 1979). Kolesterol di dalam darah beredar tidak dalam 

keadaan bebas, akan tetapi berada dalam partikel-partikel lipoprotein. 

Lipoprotein merupakan senyawa kompleks antara lemak dan protein. Dalam 

serum darah lipoprotein terdiri atas 4 jenis, yaitu kilomikron, very low density 

lipoprotein (VLDL), low density lipoprotein (LDL), dan high density 

lipoprotein (HDL) (Devlin, 1992:67). 

Lipoprotein merupakan makromolekul yang mengandung lipid dan 

protein yang disebut apolipoprotein atau apoprotein. Unsur pokok lipid 

meliputi kolesterol bebas dan kolesterol teresterifikasi, trigliserida, dan 

fosfolipid (Goodman & Gilman, 2012). 

1. Kilomikron: Komponen utamanya adalah trigliserida (85– 90 %) dan 

kolesterolnya hanya 6%. Fungsinya mentransfer lemak dari usus dan tidak 

berpengaruh dalam proses arteriosklirosis.  

2. VLDL (Very Low Density Lipoprotein) = Pre Beta Lipoprotein, terdiri 

dari protein (8 – 10%) dan kolesterol (19%) dibentuk di hati dan sebagian 

di usus. Fungsinya mengangkut triasil – gliserol.  

3. LDL (Low Density Lipoprotein) = Beta Lipoprotein  

Komponen terdiri dari protein 20% dan kolestrol 45%.Fungsinya 

mentransfer kolesterol dalam darah ke jaringan perifer dan memegang 

peranan mentrasfer fosfolipid membran sel, dibutuhkan untuk 

pembentukan hati dari sisa-sisa VLDL, diambil oleh sel sasaran melalui 

endositosis yang diperantarai reseptor. 

4. HDL (High Density Lipoprotein) = Alpha Lipoprotein  

Disebut juga Alpha-1-Lipoprotein di bentuk oleh sel hati dan usus. 

Fungsinya mentransport kolesterol dari perifer ke hati dimana zat tersebut 

dimetabolisasi dan diekskresi (Kosasih, 2008). 
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C. Hiperkolesterolemia 

Hiperkolesterolemia adalah suatu kondisi yang ditandai dengan tingkat 

kolesterol yang sangat tinggi dalam darah. Peningkatan kolesterol dalam darah 

disebabkan kelainan pada tingkat lipoprotein. Tingginya kadar kolestrol dalam 

tubuh menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. 

Hiperkolestrolemia dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Hiperkolesterolemia Primer 

Hiperkolesterolemia primer adalah gangguan lipid yang terbagi menjadi 2 

bagian, yakni hiperkolesterol poligenik dan hiperkolesterol familial. 

Hiperkolesterol poligelik disebabkan oleh berkurangnya daya metabolisme 

kolesterol, dan meningkatnya penyerapan lemak. Hiperkolesterolemia 

familial adalah meningkatnya kadar kolesterol yang sangat dominan 

(banyak) akibat ketidakmampuan reseptor LDL. Penderita biasanya akan 

mengalami gangguan penyakit jantung koroner (PJK) dengan kadar 

kolesterol mencapai 1.000 mg/dl. 

2. Hiperkolesterolemia Sekunder 

Hiperkolesterolemia sekunder terjadi akibat penderita mengidap suatu 

penyakit tertentu seperti stress atau kurang gerak (olahraga). Berbagai 

macam obat juga dapat meningkatkan kadar kolesterol. Wanita yang telah 

masuk masa menopause (berhenti haid) jika diberi terapi estrogen akan 

mengalami peningkatan kadar kolesterol (Wiryowidagdo, 2002). 

3. Hiperkolesterolemia Turunan 

Hiperkolesterolemia ini terjadi akibat kelainan genetis atau mutasi gen 

pada tempat kerja reseptor LDL, sehingga menyebabkan pembentukan 

jumlah LDL yang tinggi atau berkurangnya kemampuan reseptor LDL. 

Kejadian ini biasanya ditandai dengan kadar kolesterol yang mencapai 400 

mg/dl dan kadar HDL dibawah 35 mg/dl, meskipun penderita sering 

berolahraga, memakan makanan berserat, jarang mengkonsumsi lemak 

hewani dan tidak merokok (Suharti, 2006). 
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