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BAB II 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Minyak Goreng 

Minyak merupakan golongan lipida sederhana yang berwujud cair pada suhu 

kamar (25
o
C). Minyak adalah trigliserida (TG), yaitu hasil kondensasi satu molekul 

gliserol dengan tiga molekul asam lemak yang membentuk satu molekul TG dan tiga 

molekul air. Pada umumnya TG alam mengandung lebih dari satu jenis asam lemak.
8
 

Reaksi hidrolisis trigliserida dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Reaksi hidrolisis trigliserida
8
 

Minyak dan lemak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan 

dengan karbohidrat dan protein. Minyak mengandung asam-asam lemak esensial 

seperti asam linoleat, lenolenat, dan arakidonat yang dapat mencegah penyempitan 

pembuluh plasma akibat penumpukan kolesterol. Minyak/lemak juga berfungsi 

sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin A, D, E, dan K.
9
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Minyak bisa didapatkan dari tanaman ataupun bersumber dari hewan. Minyak 

kelapa sawit adalah salah satu bahan utama yang digunakan masyarakat Indonesia 

sebagai minyak goreng. Minyak sawit merupakan sumber vitamin E, tokoferol dan 

tokotrienol yang berperan sebagai antioksidan, yaitu suatu zat yang dapat mencegah 

terjadinya oksidasi. Tokoferol dan tokotrienol dapat menangkap radikal bebas dan 

mencegah kanker.
3
 

 

2.1.1 Efek Pemanasan Minyak Goreng 

Minyak goreng merupakan medium pengolahan bahan makanan yang 

berfungsi sebagai penghantar panas, penambah rasa gurih dan menambah nilai 

kalori bahan pangan.
10

 Proses penyaringan minyak kelapa sawit sebanyak dua 

kali (pengambilan lapisan lemak jenuh) menyebabkan kandungan asam lemak 

tak jenuh menjadi lebih tinggi. Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh 

menyebabkan minyak mudah rusak oleh proses penggorengan (deep frying), 

karena selama proses menggoreng minyak dipanaskan terus menerus pada 

suhu tinggi serta terjadi kontak dengan oksigen dari udara luar yang 

memudahkan terjadinya reaksi oksidasi pada minyak.
11

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas minyak goreng kelapa 

sawit adalah asam lemak bebas (free fatty acids, FFA). Peningkatan FFA 

terjadi bila minyak goreng teroksidasi ataupun terhidrolisis sehingga ikatan 

rangkap dalam minyak goreng menjadi semakin jenuh. Selama penggorengan 
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makanan terjadi perubahan fisiko kimia, baik pada makanan yang digoreng 

maupun minyak yang dipakai sebagai media untuk menggoreng 

(memanaskan). Bila suhu pemanasan lebih tinggi dari suhu normal (168-

196
0
C), akan terjadi percepatan proses degradasi dan oksidasi minyak 

goreng.
12

 Ketaren menyebutkan bahwa kerusakan minyak diakibatkan oleh 

proses penggorengan pada suhu tinggi (200-250
o
C). 

Reaksi hidrolisis disebabkan oleh kandungan air dalam bahan pangan 

yang digoreng. Enzim lipase pada lemak atau minyak mampu menghidrolisis 

trigliserida sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi ini 

dipercepat oleh basa, asam, dan enzim-enzim.
10

 

Oksidasi menghasilkan radikal bebas (molekul yang mudah bereaksi 

dengan unsur lain) berupa asam lemak bebas dari pemecahan ikatan 

rangkap.
10

 Proses ini dipercepat oleh faktor-faktor seperti cahaya, panas, 

peroksida lemak atau hidroperoksida, logam-logam berat seperti Cu, Fe, CO, 

dan Mn. Umumnya kerusakan oksidasi terjadi pada asam lemak tak jenuh, 

namun bila minyak dipanaskan suhu 100
o
C atau lebih, asam lemak jenuh juga 

dapat teroksidasi. Penggorengan dengan suhu 200
o
C menimbulkan kerusakan 

lebih mudah pada minyak yang memiliki derajat ketidakjenuhan tinggi.
11

 

Proses dehidrasi (hilangnya air dari minyak) akan meningkatkan 

kekentalan dan pembentukan radikal bebas. Pemanasan minyak dengan suhu 

tinggi (lebih dari 220
o
C) menyebabkan komponen polimer terbentuk cepat 
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sehingga berbahaya untuk kesehatan.
12

 Isomer geometris terbentuk bila ikatan 

rangkap cis (struktur bengkok) terisomerisasi menjadi konfigurasi trans 

(struktur lebih linier) yang secara termodinamik memiliki sifat lebih stabil 

daripada cis, seperti asam oleat menjadi asam elaidat. Bentuk isomer trans 

lebih menyerupai asam lemak jenuh daripada asam lemak tak jenuh. 

Konfigurasi asam lemak tak jenuh trans mengikat atom hidrogen secara 

berseberangan (opposite), sedangkan bentuk cis sebaliknya. Proses 

hidrogenasi yang terjadi selain menghasilkan jumlah lemak jenuh lebih 

banyak, juga akan mengubah bentuk cis menjadi trans. Fennema 

menyebutkan bahwa pada suhu 25
o
C, reaksi oksidasi terhadap asam oleat 

(C18:1 cis) akan menghasilkan 2 (dua) senyawa radikal intermediat yaitu cis 

dan trans.
11

 

 

Gambar 2. Struktur kimia dari cis-asam lemak tak jenuh (asam oleat), trans-

asam lemak tak jenuh (asam elaidat) dibandingkan dengan asam lemak jenuh 

(asam stearat)
11
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Pembentukan asam lemak trans (trans fatty acids, TFA) selama proses 

penggorengan makanan berkaitan erat dengan suhu dan lama pemanasan 

minyak. Kandungan TFA mulai meningkat pada suhu 150
o
C dan menjadi jauh 

lebih signifikan pada suhu minyak 250
o
C. Setelah pemanasan selama 20 

menit pada suhu 200, 250 dan 300
o
C, kandungan TFA meningkat masing-

masing sebesar 356,5%, 773,9%, dan 3026,1% dari kandungan TFA awal.
13

 

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika menunjukkan bahwa pada minyak 

yang digunakan untuk menggoreng singkong pertama kali terlihat penurunan 

kadar asam oleat tetapi belum tampak adanya pembentukan asam lemak trans. 

Asam lemak trans baru terbentuk setelah minyak dipanaskan pada 

pengulangan ke-2 dengan waktu 30 menit. Jumlah asam lemak trans (elaidat) 

ini meningkat sejalan dengan pengulangan ke-3 dan ke-4 serta penambahan 

waktu menggoreng. Reaksi oksidasi terhadap asam oleat (bentuk cis) 

menyebabkan terbentuknya isomer trans (asam elaidat).
11

  

Pemanasan minyak terputus (dipanaskan-didinginkan-dipanaskan) 

selama beberapa hari menyebabkan destruksi makin cepat dan mengalami 

dekomposisi. Minyak goreng yang digunakan lebih dari 4 kali pemanasan 

akan mengalami oksidasi (reaksi dengan udara) yang ditandai dengan 

terbentuknya peroksida.
11
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2.1.2 Dampak Minyak Goreng Pemanasan Berulang terhadap Tubuh 

Kelompok asam lemak yang meningkatkan total kolesterol dalam 

darah adalah asam lemak jenuh rantai panjang dan TFA. TFA menyebabkan 

kenaikan LDL dan dapat menurunkan HDL. TFA cenderung meningkatkan 

lipoprotein aterogenik, menyebabkan peradangan sistemik, disfungsi endotel, 

penyakit jantung koroner, dan resistensi insulin yang diakibatkan efek stres 

oksidatif yang dihasilkan dari metabolisme TFA. Penelitian lain menemukan 

bahwa konsumsi TFA dapat meningkatkan berat badan dan akumulasi lemak, 

khususnya lemak viseral.14 

 

2.2 Kolesterol 

Lipid plasma terdiri dari triasilgliserol (16%), fosfolipid (30%), kolesterol 

(14%), dan ester kolesteril (36%) serta sedikit asam lemak rantai panjang tak 

teresterifikasi (4%). FFA atau asam lemak bebas secara metabolik adalah lemak 

plasma yang paling aktif.
15

  

Kolesterol terdapat di jaringan dan plasma sebagai kolesterol bebas atau 

dalam bentuk simpanan, yang berikatan dengan asam lemak rantai panjang sebagai 

ester kolesteril. Kolesterol adalah lipid amfipatik dan merupakan komponen 

struktural esensial pada membran dan lapisan luar lipoprotein plasma.
15

 

Kolesterol tidak beredar dalam keadaan bebas di dalam darah, melainkan 

berikatan dengan partikel-partikel lipoprotein. Lipoprotein merupakan senyawa 
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kompleks antara lemak dan protein. Empat kelompok utama lipoprotein yang penting 

secara fisiologis dan penting dalam diagnosis klinis adalah: 

1) Kilomikron, yang berasal dari penyerapan triasilgliserol (TG) dan lipid 

lain di usus. Mengandung 96% trigliserida; 1,7% protein; 1,75% 

kolesterol; dan 0,6% fosfolipida. Kilomikron berfungsi sebagai 

pengangkut lemak dari usus ke tempat-tempat yang membutuhkan.  

2) Lipoprotein berdensitas sangat rendah (Very Low Density Lipoproteins, 

VLDL) atau pra-ß-lipoprotein berasal dari hati dan berfungsi sebagai 

pengangkut TG endogen dari tempat-tempat pembentukannya ke tempat 

yang membutuhkan. VLDL memiliki paling banyak lipid dan sedikit 

protein, tetapi lipid yang dibawanya adalah lemak netral, bukan 

kolesterol. TG adalah lipid utama pada kilomikron dan VLDL. VLDL 

mengandung 60% TG; 15% kolesterol; 10% protein; dan 15% fosfolipida.  

3) Lipoprotein berdensitas rendah (Low Density Lipoproteins, LDL), yang 

menggambarkan suatu tahap akhir metabolisme VLDL. LDL memiliki 

protein lebih sedikit dan kolesterol lebih banyak. Kolesterol yang 

diangkut dalam kompleks LDL diberi nama kolesterol “jahat”, karena 

kolesterol diangkut ke sel, termasuk ke sel-sel yang melapisi bagian 

dalam dinding pembuluh darah.. LDL mengandung 10% trigliserida; 45% 

kolesterol; 25% protein; dan 20% fosfolipida.  
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4) Lipoprotein berdensitas tinggi (High Density Lipoproteins, HDL) atau α-

lipoprotein berperan dalam transpor kolesterol serta pada metabolisme 

VLDL dan kilomikron. Memiliki protein paling banyak dan kolesterol 

sedikit. HDL mengeluarkan kolesterol dari sel dan memindahkannya ke 

hati untuk dieliminasi secara parsial dari tubuh. HDL mengandung 3% 

trigliserida; 18% kolesterol; 50% protein, dan 30% fosfolipida. 
8
 

 

2.2.1 Mekanisme Peningkatan Kolesterol Total 

Peningkatan kolesterol total serum terkait dengan peningkatan VLDL, 

LDL, dan kolesterol bebas. Meskipun kadar HDL pada keadaan 

hiperkolesterolemia menurun, kemungkinan menurunannya lebih kecil 

daripada peningkatan VLDL, LDL, dan kolesterol bebas.
16

 Bila kadar HDL 

serum rendah, maka kolesterol yang dimetabolisme relatif sedikit, sehingga 

banyak kolesterol yang tertimbun.  

Peningkatan kadar asam lemak bebas dalam plasma akan 

meningkatkan sekresi VLDL oleh hati, sehingga terdapat TG dan kolesterol 

tambahan ke dalam sirkulasi darah. VLDL merupakan prekursor IDL, dan 

IDL prekursor dari LDL. Untuk dapat memasuki sel, LDL berikatan dengan 

reseptor LDL yang terletak pada permukaan membran sel, kemudian 

mengalami endositosis dan dipecah dalam ribosom. Peningkatan uptake 

kolesterol ke dalam sel dapat menurunkan jumlah reseptor LDL. Penurunan 

reseptor LDL dapat menyebabkan jumlah LDL dalam sirkulasi meningkat.
16
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LDL mengandung kolesterol cukup tinggi, yang berarti bahwa dengan 

peningkatan kadar LDL di dalam plasma akan selalu diikuti peningkatan 

kolesterol plasma. 

Peningkatan kadar kolesterol total serum dapat disebabkan 

meningkatnya jumlah konsumsi asam lemak jenuh dan adanya radikal bebas 

akibat dari proses hidrolisis dan oksidasi saat pemanasan minyak. Diet asam 

lemak yang sangat jenuh dapat meningkatkan konsentrasi kolesterol plasma 

15-25% .Keadaan ini disebabkan karena asam lemak dapat diubah menjadi 

asetil KoA melalui oksidasi beta, dimana asetil KoA merupakan prekursor 

dari kolesterol. Kenaikan jumlah prekursor dapat menyebabkan peningkatan 

kadar kolesterol dalam plasma. Akibat penimbunan ini terjadi 

hiperkolesterolemia. 
16

 

Kolesterol merupakan faktor pembentukan aterosklerosis arteri-arteri 

vital, yang menimbulkan penyakit pembuluh plasma perifer, koroner, dan 

serebrovaskuler, yang dalam tahap lebih lanjut akan terjadi pengerasan 

dinding arteri tersebut. Linder (1985) mengemukakan bahwa seseorang yang 

mempunyai kadar kolesterol sekitar 260mg/100 ml plasma mempunyai 

kemungkinan dua kali lebih besar untuk terkena penyakit jantung koroner dari 

pada orang yang kadar kolesterolnya di bawah 220 mg/100 ml.
8
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2.3 Radikal Bebas 

Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil dan sangat reaktif 

karena mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan pada orbital 

terluarnya. Untuk mencapai kestabilan atom atau molekul, radikal bebas akan 

bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron. Reaksi 

ini akan berlangsung terus-menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan 

menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, penuaan dini, serta 

penyakit degeneratif lainnya. 

Radikal bebas berada di dalam tubuh akibat proses respirasi aerobik dalam 

berbagai bentuk, seperti superoksid, hidroksil, hidroperoksil, peroksil, dan alkosil 

radikal. Radikal bebas baik yang eksogen maupun yang endogen merupakan etiologi 

berbagai macam penyakit degeneratif.
17

 Sumber radikal bebas bisa berasal dari proses 

metabolisme dalam tubuh (internal) dan dapat berasal dari luar tubuh (eksternal). 

Reaksi kimia yang melibatkan radikal bebas dapat berlangsung dalam keadaan 

normal, proses yang terjadi dikatakan sebagai bentuk radiasi internal terkontrol. 

Radikal bebas luar tubuh antara lain berasal dari makanan, asap rokok, polusi, radiasi, 

sinar UV, obat, pestisida, limbah industri, dan ozon.  

Radikal bebas pada umumnya dapat mempunyai efek yang menguntungkan, 

seperti membantu destruksi sel-sel mikroorganisme dan kanker. Tetapi produksi 

radikal bebas yang berlebihan atau produksi antioksidan yang tidak memadai dapat 

menyebabkan kerusakan sel-sel jaringan dan enzim-enzim. Kerusakan jaringan dapat 
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terjadi akibat gangguan oksidatif yang didasari radikal bebas asam lemak atau dikenal 

sebagai peroksidasi lipid. 

Aktivitas radikal bebas dapat menjadi penyebab atau mendasari berbagai 

keadaan patologis. Diantara SOR, radikal hidroksil merupakan senyawa yang paling 

berbahaya karena mempunyai tingkat reaktivitas sangat tinggi. SOR terbentuk selama 

proses metabolisme yang secara alami dapat merusak struktur biologis seperti 

protein, lipid, dan DNA, sehingga dapat menginduksi berbagai penyakit pada 

manusia. Akumulasi SOR dalam tubuh dapat disebabkan karena terjadinya 

peroksidasi lipid dalam makanan.
18

 

Lipid peroksida terbentuk dari proses autooksidasi atau dari peroksidasi lemak 

karena adanya penyerangan oleh radikal bebas. Membran biologis dan lipoprotein 

peka terhadap lipid peroksida. Efek dari lipid peroksida adalah penurunan stabilitas 

membran, oksidasi dari kelompok thiol oleh enzim pada membran dan pembebasan 

dari pemecahan produk (seperti malondialdehida [MDA]) yang mengakibatkan 

kerusakan sel. Oksidasi LDL oleh radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan 

jaringan pembuluh darah.
19

 

 

2.3.1 Hubungan Radikal Bebas dan Peningkatan Kolesterol Plasma 

Stress oksidatif yaitu gangguan keseimbangan antara produksi oksidan 

dan antioksidan. Hal ini terkait dengan konsumsi radikal bebas, misalnya dari 

minyak goreng bekas pakai. Hiperkolesterolemia terutama kolesterol LDL 



18 
 

 
 

yang disertai dengan peningkatan radikal bebas di dalam plasma akan 

menyebabkan terjadinya oksidasi LDL, yang kemudian menyebabkan 

viskositas darah menjadi lebih kental sehingga peluang terjadinya 

penyumbatan pembuluh plasma (atheroskelosis) meningkat.
6
 

Peningkatan jumlah radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan 

DNA, protein dan membran lipid sehingga dapat menimbulkan kanker dan 

kerusakan hati. Hati memegang peranan penting dalam pengangkutan dan 

metabolisme lemak, diantaranya produksi getah empedu untuk ekskresi 

kolesterol, mempunyai sistem enzim yang dapat mensintesis dan oksidasi 

asam lemak, mengubah asam lemak menjadi asam empedu, dan berperan 

dalam metabolisme lipoprotein. Oleh karena itu, kerusakan dan toksikan pada 

hati dapat mengganggu metabolisme dan ekskresi kolesterol dari dalam 

tubuh.
16

  

 
 
 

2.4 Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menginaktivasi reaksi oksidasi 

dengan mencegah terbentuknya radikal. Senyawa ini bekerja dengan cara 

mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga 

aktivitas senyawa oksidan tersebut bisa dihambat. 

Secara umum, antioksidan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 

antioksidan enzimatis dan non-enzimatis. Antioksidan enzimatis misalnya enzim 
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superoksidasi dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan 

non-enzimatis terbagi menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan larut dalam lemak 

(vitamin E, karotenoid, flavonoid, kuinon, dan bilirubin) dan antioksidan yang larut 

dalam air (asam askorbat, protein pengikat logam, dan pengikat heme).  

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok, yaitu antioksidan alami (antioksidan hasil ekstraksi bahan alam) dan 

antioksidan sintetik (antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia).  

 

2.5 Ubi Ungu (Ipomoea batatas L.) 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan salah satu tanaman yang digunakan 

sebagai makanan pokok di Indonesia. Ubi jalar memiliki keragaman jenis yang cukup 

banyak yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ada empat jenis 

ubi jalar yang sangat umum dikenal di masyarakat yaitu ubi jalar yang berdaging 

putih, merah, kuning, dan ungu.  

Tabel 2. Kandungan nutrisi ubi jalar
20

 

Komposisi Gizi Ubi Putih Ubi Merah Ubi Kuning Ubi Ungu 

Kalori (kal) 123,00 123,00 136,00 123 

Protein (g) 1,80 1,80 1,10 0,77 

Lemak (g) 0,70 0,70 0,40 0,94 

Karbohidrat (g) 27,90 27,90 32,30 27,64 

Kalsium (mg) 30,00 30,00 57,00 30 

Fosfor (g) 49,00 49,00 52,00 49,00 

Zat besi (mg) 0,70 0,70 0,70 0,70 

Natrium (mg) - - 5,00 - 
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Tabel 2. Kandungan nutrisi ubi jalar (lanjutan) 

Komposisi Gizi Ubi Putih Ubi Merah Ubi Kuning Ubi Ungu 

Kalium (mg) - - 393,00 - 

Niacin (mg) - - 0,60 - 

Vitamin A (SI) 60,00 7700,00 900,00 7700,00 

Vitamin B1 (mg) 0,90 0,90 0,10 0,9 

Vitamin B2 (mg)   0,04 - 

Vitamin C 22,0 22,0 35,00 21,34 

Air (g) 68,50 68,50 - 70,46 

Gula reduksi - - - 0,30 

Serat - - 0,3 0,3 

BDD (%) 86,00 86,00 86,00 86,00 

Antosianin    110,51 

 

Tabel 3. Kandungan antioksidan pada ubi jalar
5
 

Antioksidan 

per 100 gram 

Ubi jalar putih Ubi jalar kuning Ubi jalar ungu 

campur jingga 

Betakaroten 260 mkg (869 SI) 2900 mkg 

(9675 SI) 

9900 mkg 

(32967 SI) 

Vitamin C 28,68 mg 29,22 mg 21,43 mg 

Antosianin 0,06 mg 4,56 mg 110,51 mg 

Vitamin A   7700 mg 

 

Ubi jalar kaya akan serat, mineral, vitamin, dan antioksidan, seperti asam 

fenolik, antosianin, vitamin C, vitamin A, dan betakaroten. Selain bertindak sebagai 

antioksidan, karotenoid dan senyawa fenolik juga memberikan warna pada daging 

ubi.
17

 Ubi ungu merupakan varietas yang mengandung senyawa antioksidan paling 

tinggi dan kompleks.  
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2.5.1 Antosianin 

Berdasarkan hasil penelitian dari fakultas pertanian universitas di Bali 

ditemukan tumbuhan ubi ungu mengandung antosianin cukup tinggi yaitu 

berkisar antara 110-210 mg/100 gram.
7
 Antosianin pada ubi ungu berfungsi 

sebagai antioksidan, antimutagenik, hepatoprotektif, antihipertensi, dan 

antihiperglisemik. Antosianin juga berperan penting dalam merefleksi dan 

memperbaiki DNA, yang dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi sel tubuh. Ubi 

ungu dapat menjadi anti kanker karena mengandung selenium dan iodin yang 

20 kali lebih tinggi dari jenis ubi yang lain.
20

  

Antosianin merupakan senyawa organik yang memberikan warna pada 

daging ubi ungu. Secara kimia semua antosianin merupakan turunan suatu 

struktur aromatik tunggal, yaitu sianidin, dan semuanya terbentuk dari pigmen 

sianidin ini dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau 

dengan metilasi atau glikosilasi. Antosianin tergolong senyawa flavonoid 

yang larut dalam air. Antosianin dapat menaikkan daya tahan kapiler serta 

mereduksi tekanan plasma dan membantu penyerapan vitamin C.  

 

Gambar 3. Struktur antosianin 
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Struktur antosianin terdiri atas 2-fenil-benzopirilium atau flavilium 

klorida dengan sejumlah penyulih hidroksi dan metoksi. Antosianin disebut 

juga antosianidin yang dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pelargonidin 

(merah jingga), sianidin (merah tua), dan defilnidin (merah kebiruan). 

Antosianin tergolong ke dalam antioksidan sekunder, yaitu antioksidan 

eksogen non enzimatis dengan mekanisme kerja memotong reaksi oksidasi 

berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkapnya sehingga radikal 

bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler. Senyawa ini dikenal 

sebagai penangkap radikal bebas (scavanger free radical), kemudian 

mencegah amplifikasi radikal. 

Antosianin dapat menghambat penyerapan kolesterol di dalam saluran 

cerna dan sintesis kolesterol didalam hati. Antosianin mengaktivasi AMPK (5' 

adenosine monophosphate-activated protein kinase), yaitu suatu enzim yang 

terlibat dalam regulasi homeostasis energi dan mempengaruhi aktivitas 

berbagai enzim lain. Salah satu enzim yang diinhibisi oleh AMPK adalah 

HMG-KoA reduktase, yang berperan dalam sintesis kolesterol, sehingga 

peningkatan aktifitas AMPK akan menurunkan sintesis kolesterol, yang 

menyebabkan penurunan kadar kolesterol di dalam tubuh. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kwon membuktikan bahwa ekstrak antosianin biji kedelai 

dapat menurunkan trigliserid dan total kolesterol secara bermakna serta dapat 

meningkatkan HDL. Sebagian besar serat ubi ungu merupakan serat larut, 
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yang menyerap kelebihan lemak/kolesterol darah, sehingga kadar 

lemak/kolesterol dalam plasma tetap terkontrol.
20

 Hal ini juga dibuktikan oleh 

Fumio dan Kibaru dengan penelitian pada tikus percobaan yang diberi 

antosianin terong yang ternyata dapat menurunkan total kolesterol serum dan 

meningkatkan HDL.
6 

 

2.5.2 Vitamin C 

Vitamin C adalah vitamin larut air yang dapat melindungi zat penting 

dalam tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, DNA dan RNA dari 

kerusakan oleh radikal bebas. Vitamin C bekerja sama dengan vitamin E dan 

mampu meregenerasi vitamin E saat vitamin E digunakan sebagai 

antioksidan. Vitamin C juga diperlukan untuk sintesis kolagen, komponen 

struktural penting dari pembuluh darah, tendon, ligamen, dan tulang. Vitamin 

C berperan dalam berbagai regulasi neurotransmiter dan sintesis karnitin, 

suatu zat penting untuk transportasi lemak ke sel-sel tubuh untuk konversi 

energi. Vitamin C juga terlibat dalam metabolisme kolesterol menjadi asam 

empedu dan melindungi kolesterol LDL terhadap kerusakan.
21

 

 
2.5.3 Betakaroten 

Betakaroten merupakan salah satu karotenoid provitamin A terpenting 

yang di dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Betakaroten mengurangi 

konsentrasi radikal peroksil dengan cara menstabilkan radikal berinti karbon. 
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Betakaroten bekerja efektif pada konsentrasi rendah oksigen sehingga 

melengkapi sifat antioksidan vitamin E yang efektif pada konsentrasi tinggi 

oksigen. Betakaroten memberikan perlindungan lebih optimal terhadap 

timbulnya kanker dibandingkan vitamin A karena dapat menjangkau lebih 

banyak bagian tubuh dalam waktu relatif lebih lama.
22

 

 

2.5.4 Vitamin A 

Vitamin A (retinol) merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan dalam 

jumlah kecil yang berperan dalam sistem visual, pertumbuhan dan 

perkembangan, dan pemeliharaan integritas selular epitel, fungsi kekebalan 

tubuh, dan reproduksi.  

 

 


