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LITERATURE REVIEW: POTENSI UBI JALAR UNGU SEBAGAI BAHAN 

DASAR PEMBUATAN PANGAN YANG RAMAH DIKONSUMSI BAGI 

PENDERITA DIABETES MELITUS 

Abstrak 

Prevalensi DM secara global terus meningkat setiap tahunnya dengan faktor risiko 

kematian sebesar 11,3%. Untuk memperbaiki kualitas hidup pasien DM 

diperlukan pengaturan jenis makanan dengan indeks glikemik rendah, tinggi serat, 

dan tinggi antioksidan seperti pada ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu mengandung 

banyak senyawa fungsional yang bermanfaat, sehingga ubi jalar ungu diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pangan bagi penderita 

DM untuk memenuhi gizinya tanpa menyebabkan hiperglikemia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis jurnal terpilih yang berkaitan dengan potensi ubi 

jalar ungu sebagai bahan dasar pembuatan pangan yang aman dikonsumsi oleh 

penderita DM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan literature review 

melalui database Google Scholar dengan kata kunci yang mencakup ubi ungu, 

diabetes, gula darah dan hipoglikemik. Batasan yang diterapkan ialah artikel 

jurnal bereputasi nasional oleh Sinta (S1-S4) dan artikel jurnal bereputasi 

internasional oleh Scimago Lab (Q1–Q4) yang dapat diakses dalam bentuk full 

text Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan rentang waktu publikasi dari 

tahun 2011 sampai 2021. Hasil analisis dari keenam artikel terpilih menunjukkan 

terjadinya penurunan kadar glukosa darah secara signifikan pada tikus diabetes 

setelah diberikan intervensi ubi jalar ungu. Selain efek hipoglikemik, pemberian 

ubi jalar ungu pada kelompok perlakuan juga menunjukkan peningkatan aktivitas 

antioksidan. Senyawa fungsional yang terkandung dalam ubi jalar ungu seperti 

serat, antioksidan, dan rendah IG menyebabkan ubi jalar ungu berpotensi 

digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pangan bagi penderita DM 

karena memiliki aktivitas anti-hiperglikemik. 

 

Kata Kunci : Ubi ungu, glukosa darah, diabetes, hipoglikemik. 

 

 

Abstract 

The prevalence of DM in the world was increasing every year with a mortality 

risk factor of 11.3%. To improve the quality of life for DM patients, it is 

necessary to regulate the type of food with a low glycemic index, high fiber, and 

high antioxidants such as purple sweet potato. Purple sweet potato contains many 

useful functional compounds that are expected to be used as a basic ingredient in 

making food for people with diabetes without causing hyperglycemia. The study 

aimed to analyze selected journals related to the potential of purple sweet potato 

as a basic ingredient for making food that is safety for consumption by people 

with DM. This study applied a literature review method through the Google 

Scholar database with keywords “purple sweet potato, diabetes, blood sugar, and 

hypoglycemic”. The limitation applied were national journal articles by Sinta (S1 
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- S4) and international journal articles by Scimago Lab which could be accessed 

in full text in Indonesian or English with time publication from 2011 to 2021. The 

results of the analysis of the six selected articles showed a significant decrease in 

blood glucose levels in diabetic rats after being given purple sweet potato 

intervention. In addition, administration of purple sweet potato in the treatment 

group also showed a decrease in HbA1C levels, body weight defense, and an 

increase in antioxidant activity as well as an increase in total anthocyanins, total 

flavonoids and total phenols in the purple sweet potatoes that had been analyzed. 

Purple sweet potato has the potential to be used as a basic ingredient in making 

food for people with diabetes due to the functional compounds contained in it. 

The low fiber, antioxidant, and GI content in purple sweet potato correlates to an 

increase in anti-hyperglycemic activity. 

Keywords: Purple sweet potato, blood glucose, diabetes, hypoglycemic. 

 

1. PENDAHULUAN 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit yang ditandai 

dengan kejadian hiperglikemia akibat terjadinya gangguan metabolisme tubuh 

karena penurunan sekresi hormon insulin dan atau kinerja insulin yang abnormal 

(PERKENI, 2019). Jumlah prevalensi DM meningkat dari 6,9% pada tahun 2013 

menuju angka 8,5% pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018) dengan risiko kematian 

sebesar 11,3% yang mana sebanyak 90–95% kasus DM yang terjadi merupakan 

DM tipe 2 (IDF, 2019).  

Kasus DM yang tidak segera ditangani akan memicu terjadinya berbagai 

komplikasi kerusakan pada organ tubuh lain sehingga menyebabkan kondisi hidup 

yang semakin memburuk. Salah satu pengaturan makan yang dapat dilakukan 

pada penderita DM adalah dengan mengkonsumsi jenis makanan dengan 

kandungan indeks glikemik (IG) rendah, tinggi serat, dan tinggi antioksidan 

seperti pada ubi jalar ungu. Kandungan IG rendah mampu mengontrol kadar 

glukosa darah dan memperbaiki respon kerja hormon insulin (Franz, 2012; 

Siagian & Rimbawan, 2004), kandungan tinggi serat mampu menghambat proses 

pemecahan karbohidrat dan mengontrol kenaikan glukosa darah dengan 

mekanisme penyerapan air dan pengikatan glukosa (Santoso, 2011) dan 

kandungan tinggi antioksidan mampu mengurangi kenaikan radikal bebas yang 

dihasilkan dari proses autooksidasi glukosa (Nintami & Rustanti, 2012). 
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Ubi jalar ungu tergolong kedalam karbohidrat kompleks dengan IG rendah 

yaitu 54 (Nintami & Rustanti, 2012). Ubi jalar ungu mengandung tinggi serat 

yaitu 2,3-3,9 g/100 g (Ginting et al., 2011), tinggi antioksidan seperti antosianin 

yang bekisar antara 65,16-645,37 mg/100 g (Widiati, 2010), betakaroten 174,2 

mg/100g (Jamrianti, 2007), vitamin C 10,5 mg (PERSAGI, 2009), vitamin A 

7.700 mg per 100 gram (Nurhamidah & Erawati, 2014) dan vit E. Pengembangan 

ubi jalar ungu dapat dilakukan dengan cara pengolahan menjadi produk jadi 

maupun setengah jadi. Ubi jalar ungu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan pangan bagi penderita diabetes mellitus seperti pada tepung ubi 

jalar ungu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti tepung terigu pada 

produk roti, kue dan mi basah (Nintami & Rustanti, 2012). 

Tepung komposit yang tersusun dari 50% ubi jalar ungu, 30% jagung 

kuning, dan 20% kacang tunggak dapat digunakan sebagai formula dalam 

pembuatan biskuit yang menghasilkan kualitas serupa dengan biskuit bahan dasar 

100% terigu. Tepung komposit ini memiliki berbagai senyawa fungsional seperti 

antosianin, serat pangan, dan protein sehingga potensial digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan pangan bagi penderita DM (Djunaidi et al., 2014). Hairani et al., 

(2018) juga menyebutkan bahwa penambahan tepung ubi jalar ungu pada produk 

sosis analog tempe turut berperan dalam penurunan kadar gula darah pada mencit 

diabetes. Produk olahan berbahan dasar ubi jalar ungu seperti kue kering dan 

snack bar potensial dikonsumsi oleh penderita diabetes.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

literature review yang berkaitan dengan potensi ubi jalar ungu sebagai bahan 

dasar pembuatan pangan yang ramah dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizinya tanpa menyebabkan terjadinya 

hiperglikemia. Parameter yang digunakan dalam melihat potensi ubi jalar ungu 

sebagai anti-hiperglikemik yaitu dengan menganalisis penurunan kadar glukosa 

darah, kadar HbA1c, aktivitas antioksidan dan perubahan BB pada subjek setelah 

diberikan intervensi ubi jalar ungu serta menganalisis total antosianin, flavonoid, 

dan total fenol pada ubi jalar ungu. 
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2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. 

Sumber data yang digunakan adalah artikel jurnal dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir, yaitu dari tahun 2011 – 2021 yang diakses melalui laman database 

Google Scholar (www.scholar.google.com). Beberapa kata kunci yang digunakan 

dalam pencarian artikel dengan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris yaitu  

mencakup ubi ungu, diabetes, gula darah, purple sweet potato, glucose, 

hipoglycemic.  

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel jurnal full 

text dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan rentang waktu 

penerbitan 10 tahun terakhir (2011-2021) yang bereputasi nasional atau 

internasional dan terindeks Scopus (Q1-Q4) atau akreditasi Sinta (S1-S4). Kriteria 

inklusi topik penelitian pada jurnal yang dapat digunakan ialah subjek tikus atau 

mencit diabetes dengan intervensi pemberian ubi jalar ungu dan harus ada 

pemeriksaan kadar glukosa darah pada subjek sebelum dan sesudah dilakukan 

intervensi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum  

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri sumber database Google 

Scholar. Proses pemilihan jurnal dilakukan dengan metode identifikasi judul dan 

duplikat, skrining inklusi, skrining akreditasi jurnal, dan skrining kelayakan. 

Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan memasukkan keyword atau kata kunci 

pada laman database. Hasil pencarian yang bukan berupa artikel jurnal, seperti 

skripsi, thesis, atau e-book dieliminasi.  

Selanjutnya, dilakukan identifikasi judul dan duplikat dan ditemukan 

sebanyak 35 artikel. Dari 35 artikel dilakukan skrining kriteria sehingga 

didapatkan 21 artikel. Dari 21 artikel di skrining lagi untuk mendapatkan artikel 

terakreditasi shinta (S1- S4) dan scopus (Q1 – Q4) sehingga diperoleh 13 artikel. 
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Tahap akhir adalah skrining kelayakan dan sebanyak 7 artikel dikeluarkan 

sehingga total akhir artikel utama yang dapat digunakan adalah sebanyak 6 artikel. 

 

3.2 Hasil Desain Penelitian 

Tabel 1. Desain Penelitian Masing-Masing Artikel 

 

No Penulis 

& tahun 

Subjek Metode 

induksi 

Jenis 

intervensi 

Dosis & 

lama 

perlakuan 

Parameter 

yang 

diamati 

1. Nurhami

dah & 

Erawati, 

(2014) 

Tikus 

putih 

jantan  

(n = 30), 

usia =  ± 

2 bulan, 

BB = 

200 g, 

sehat & 

tidak 

abnorma

l 

Aloksan 

150 

mg/kgB

B (2-3 

hari) 

Pemberia

n ekstrak 

ubi jalar 

ungu 

secara per 

oral 

melalui 

sonde 

P1 : 2,7 ml 

P2 : 5,4 ml 

/ 200 g BB 

tikus / hari 

(3 minggu) 

- Kadar 

glukosa 

darah 

- Kadar IgA 

- Keadaan 

villi usus 

2. Struggal

a et al., 

(2019) 

Tikus 

wistar 

jantan  

(n = 32), 

usia = 8 

minggu, 

BB = 

135 ± 8 

g 

Streptoz

otocin 

(STZ) 55 

mg/kgB

B setelah 

dua 

minggu 

adaptasi 

secara 

intraperit

onial 

Pemberia

n ekstrak 

ubi jalar 

ungu 

varietas 

blue 

congo 

secara 

oral 

mengguna

kan rat 

gavage. 

165 mg/kg 

bb/hari 

 1 ml/ 

tikus  

(14 hari) 

 

- Kadar 

glukosa 

darah 

- Aktivitas 

antioksidan 

- Kadar 

HbA1C 

 

3. Zhao et 

al., 

(2013) 

a. 

Mencit 

Kunmin

g jantan, 

STZ 100 

mg/kgB

B 

Pemberia

n ekstrak 

antosianin 

ubi jalar 

- Uji 

antioksida

n & anti 

tumor  

- Kadar 

glukosa 

darah 

- Aktivitas 
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usia = 12 

bulan, 

BB = 

50,36 ± 

3,76 g. 

b. Tikus 

ablaktasi 

Kunmin

g jantan, 

(n = 50), 

usia = 3 

minggu, 

BB =  

18 - 22 g 

c. Tikus 

jenis 

ICR 

tingkat 

Bebas 

Patogen 

Spesifik 

(SPF),  

(n = 25 

jantan) 

& (n = 

25 

betina), 

BB =  

18-22 g. 

ungu 

varietas 

Ayamuras

aki 

dengan 

cara 

dimasukk

an 

kedalam 

lambung 

setiap hari 

dengan 

mengguna

kan spuit 

khusus 

= 100, 500 

& 1.000 

mg/kgBB 

(30 hari). 

 

- Uji  

Anti-

hiperglike

mia 

= 1 g & 10 

g/kg dalam 

0,5 ml air 

(4 minggu) 

antioksidan 

- Evaluasi 

BB & indeks 

organ tikus 

- Evaluasi 

anti-tumor 

- Total 

Flavonoid 

- Total Fenol 

 

 

4. Djunaidi

, 

Affandi 

& 

Prasepti

angga, 

(2014) 

Tikus 

jantan 

jenis 

Sprague-

Dawley 

(SD),  

(n = 30), 

Usia = ± 

2 bulan, 

BB = ± 

200 g 

STZ 65 

mg/kgB

B 

(3 hari) 

dengan 

single 

injection 

secara 

intraperit

oneal 

pada 20 

Pemberia

n tepung 

komposit  

(tepung 

ubi jalar 

ungu 

50%, 

tepung 

jagung 

kuning 

30%,  

1,5 g/100 g 

BB atau 3 

gram 

tepung 

komposit 

tiap tikus 

pada hari 

ke-12 sd 

hari ke-39 

(27 hari). 

- Kadar 

glukosa 

darah 

- Evaluasi 

BB 

- Aktivitas 

antioksidan 
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tikus tepung 

kacang 

tunggak 

20% 

(5:3:2) 

yang 

diberikan 

secara 

force 

feeding 

(campura

n tepung 

komposit 

& aquades 

= 1:1) 

secara 

oral 

mengguna

kan sonde 

cekok 

5. Hairani, 

Saloko 

dan 

Handito, 

(2018). 

Mencit 

galur 

BALB/c, 

usia =  

2-3 

bulan, 

BB = 35 

g 

Aloksan 

100 

mg/kgB

B 

Pemberia

n sosis 

analog 

tempe + 

tepung ubi 

jalar ungu 

0%, 10%, 

15%, 20%, 

dan 25% 

tepung ubi 

jalar ungu 

dari berat 

tempe.  

Pengulang

an 4 x 

pada 

masing-

masing 

perlakuan 

= 20 unit 

percobaan 

- Kadar 

glukosa 

darah 

- Aktivitas 

antioksidan 

- Total 

antosianin 

- Kadar gula 

reduksi 

6. Wulansa

ri, 

Lestari 

& 

Gofur, 

Tikus 

Jantan 

(R.nover

gicus), 

(n = 12) 

STZ 30 

mg/kgB

B 

semingg

u 2x 

Pemberia

n ekstrak 

tempe 

kedelai 

hitam & 

10 ml 

ekstrak 

tempe 

kedelai 

hitam & 10 

- Kadar 

glukosa 

darah 

- Evaluasi 

BB 
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(2018). secara 

intraperit

onial. 

ubi jalar 

ungu 

dengan 

perbandin

gan 1:1 

(campura

n 10 ml 

ekstrak 

tempe 

kedelai 

hitam & 

10 ml 

ekstrak 

ubi jalar 

ungu). 

ml ekstrak 

ubi jalar 

ungu 

- Kadar 

hematokrit 

 

Penelitian ini disusun dengan metode literature review yang mana artikel 

yang diperoleh pada umumnya menggunakan metode eksperimental dengan 

beberapa perlakuan. Subjek yang digunakan pada keenam artikel adalah hewan 

coba tikus dan mencit. Hewan coba yang paling banyak digunakan adalah tikus 

jantan putih (R. Novergicus) galur wistar dan Sprague-Dawley (SD).  Kelebihan 

dari galur ini ialah masa hidup yang lama, ukuran besar, pertumbuhan, dan masa 

subur yang cepat (Suckow et al., 2006). Jenis induksi diabetes yang paling banyak 

digunakan adalah induksi Streptozotosin (STZ). Keunggulan induksi STZ antara 

lain yaitu waktu paruh yang lebih lama dan tidak mudah teroksidasi (Saputra et 

al., 2018). Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil analisis hewan coba yang 

paling banyak digunakan adalah tikus berjenis kelamin laki-laki dan induksi STZ 

dengan dosis yang berkisar antara 30–100 mg/kg BB. Jenis induksi diabetes yang 

lain yaitu menggunakan Aloksan dengan dosis 100–150 mg/kg BB. Jenis 

intervensi yang diberikan pada kelompok perlakuan adalah ubi jalar ungu dalam 

bentuk ekstrak murni atau campuran, tepung komposit maupun sosis analog 

tempe dengan penambahan tepung ubi jalar ungu dengan dosis dan lama 

perlakuan yang berbeda-beda pada masing-masing artikel.  
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Parameter utama yang diamati pada keenam artikel adalah perbedaan kadar 

glukosa darah sebelum dan sesudah intervensi. Pengamatan parameter lain yang 

berkaitan dengan kejadian DM yaitu aktivitas antioksidan, kadar HbA1C, dan 

perubahan BB pada subjek setelah intervensi serta total antosianin, total 

flavonoid, dan total fenol pada ubi jalar ungu. Kadar HBA1c dapat 

menginterpretasikan kejadian hiperglikemia kronis dan stress oksidatif sehingga 

dapat digunakan untuk memantau kondisi pada pasien DM. Tingginya kadar 

HbA1c berbanding lurus terhadap risiko komplikasi yang ditimbulkan  (Hartini, 

2016). Peningkatan aktivitas antioksidan mampu melindungi sel beta pankreas 

sebagai penghasil hormon insulin (Siddhuraju & Becker, 2007). Antosianin, 

flavonoid dan fenol juga termasuk ke dalam antioksidan yang mampu 

menghambat kenaikan radikal bebas. 

Metode pengukuran kadar glukosa darah yang paling banyak digunakan 

adalah metode strip dengan alat glukometer, yaitu dengan meneteskan darah 

kapiler subjek pada zona reaksi tes strip. Kelebihan dari cara strip ini ialah 

sederhana, mudah, waktu yang singkat dan tidak membutuhkan reagen khusus, 

Kelemahan dari metode strip ialah tingkat akurasi yang belum diketahui 

(Suryaatmadja, 2003). 

Metode pengukuran HbA1C yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode cyanmethhemoglobin. Keunggulan dari metode ini ialah mudah dilakukan  

(Hasri, 2018). Metode pengujian aktivitas antioksidan yang digunakan dalam 

literature adalah metode DPPH dengan menggunakan alat spektrofotometer. 

Kelebihan dari metode ini ialah sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan banyak 

reagen (Molyneux, 2004; Sayuti & Yenrina, 2015). Metode pengujian total 

antosianin diukur dengan metode perbedaan pH. Metode pengujian kadar gula 

reduksi diukur dengan metode Luff-Schoorl (Hairani, Saloko dan Handito, 2018). 

Metode pengujian total flavonoid dan total fenol diukur dengan metode 

spektrofotometri UV. Kelebihan dari metode ini ialah sederhana, akurat, dan 

dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil (R. Zhao et al., 

2006). 
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3.3 Hasil Evaluasi Penelitian 

Tabel 2. Data Hasil Evaluasi Penelitian Masing – Masing Jurnal 

N

o 

Penulis 

& 

tahun 

Jenis 

olaha

n 

Senyawa 

fungsional 

yg dibahas 

Hasil evaluasi P 

Value Parameter 

hipoglikemik 

Parameter 

lain yg 

berhubung

an DM 

1. Nurha

midah 

& 

Erawati

, (2014) 

Ekstra

k ubi 

jalar 

ungu 

a.Serat 

b.Oligosa 

karida 

(inulin)  

c.Antosianin 

Penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

subjek setelah 

intervensi 

 

Tidak ada  

 

P<0,05 

(signifi

kan) 

 

2. Strugga

la et al., 

(2019) 

Ekstra

k ubi 

jalar 

ungu 

a. Antosianin 

b. Fenol 

 

a. Penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

subjek setelah 

intervensi 

b. Toleransi 

glukosa 

meningkat 

a. Kadar 

HbA1c 

dalam 

eritrosit 

berkurang  

b. Aktivitas 

antioksidan 

meningkat 

c. 

Peningkatan 

total 

flavonoid 

dan total 

fenol 

 

P≤0,05 

(signifi

kan) 

 

3. Zhao et 

al., 

(2013) 

Ekstra

k 

antosi

anin 

ubi 

jalar 

ungu 

a. Flavonoid 

b. Total fenol 

c. Antosianin 

Penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

subjek setelah 

intervensi 

a. Tidak 

mengalami 

penurunan 

BB yg 

signifikan 

b. Aktivitas 

antioksidan 

meningkat 

P<0,05 

(signifi

kan) 

 

4. Djunaid

i, 

Affandi 

Tepun

g 

komp

a. Antosianin 

b. Serat 

c. Protein 

Penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

Pertambaha

n BB 

P<0,05 

(signifi

kan) 
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& 

Prasepti

angga, 

(2014) 

osit subyek setelah 

intervensi 

 

5. Hairani

, 

Saloko 

dan 

Handito

, 

(2018). 

Sosis 

analo

g 

tempe 

+ 

tepun

g ubi 

jalar 

ungu 

a. Flavonoid 

b. Antosianin 

c. Vitamin C 

d. Vitamin E 

e. Beta 

karoten 

f. 

Karbohidrat 

IG rendah 

Penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

subyek setelah 

intervensi 

a. Aktivitas 

antioksidan 

meningkat 

b. Total 

antosianin 

meningkat 

c. Kadar 

gula reduksi 

meningkat 

tapi tidak 

signifikan. 

Tidak 

diketah

ui 

6. Wulans

ari, 

Lestari 

& 

Gofur, 

(2018). 

Ekstra

k 

tempe 

kedela

i 

hitam 

& ubi 

jalar 

ungu 

a. 

Antioksidan 

seperti 

Flavonoid 

Penurunan 

kadar glukosa 

darah pada 

subyek setelah 

intervensi 

a. BB 

meningkat 

setelah 

intervensi 

 

Tidak 

diketah

ui 

 

Berdasarkan hasil evaluasi dari keenam artikel menunjukkan hasil penelitian 

yang sejalan yaitu sama-sama menunjukkan efek hipoglikemik ubi jalar ungu 

terhadap tikus DM. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penurunan kadar glukosa 

darah pada kelompok perlakuan setelah diberikan intervensi ubi jalar ungu. 

Djunaidi et al. (2014); Wulansari et al. (2018); Zhao et al. (2013) menyebutkan 

bahwa efek hipoglikemik yang ditimbulkan tidak menyebabkan penurunan BB 

yang signifikan pada subjek DM yang dibuktikan dengan terjadinya pertambahan 

BB pada kelompok perlakuan setelah diberikan ubi jalar ungu. Pada penelitian 

Strugała et al. (2019) juga menyebutkan terjadinya penurunan kadar HbA1c yang 

berkorelasi terhadap penurunan risiko mortalitas pada pasien DM. Pada penelitian 

Hairani et al. (2018); Strugała et al. (2019); Zhao et al. (2013) juga menunjukkan 
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peningkatan aktivitas antioksidan pada kelompok perlakuan setelah diberikan 

intervensi ubi jalar ungu baik dalam bentuk ekstrak maupun tepung komposit. 

Pada penelitian Djunaidi et al. (2014) juga menunjukkan terjadinya peningkatan 

total antosianin, total flavonoid, dan total fenol sebagai senyawa antioksidan.  

Dari hasil analisis keenam artikel dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

Hairani et al. (2018) menghasilkan persentase penurunan kadar glukosa darah 

tertinggi yaitu sebanyak 78,61% pada subjek setelah diberi perlakuan sosis analog 

tempe dengan penambahan tepung ubi jalar ungu sebesar 25% dari berat tempe. 

Perbedaan persentase penurunan kadar glukosa darah yang dihasilkan dalam 

masing-masing penelitian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

yaitu: komposisi bahan, berat dan varietas ubi jalar ungu yang digunakan, waktu 

dan metode pengolahan yang dilakukan, kondisi hewan coba, jenis induksi yang 

digunakan, jenis perlakuan yang diberikan, cara pengambilan data dan rancangan 

percobaan yang digunakan serta uji analisis data yang dilakukan. 

 Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa ubi jalar ungu potensial 

digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pangan yang ramah dikonsumsi 

oleh penderita diabetes melitus dikarenakan memiliki aktivitas anti-hiperglikemik 

dan antioksidan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan ubi jalar ungu memiliki 

berbagai kandungan senyawa fungsional yang bermanfaat bagi tubuh seperti serat, 

oligosakarida (inulin), karbohidrat IG rendah, dan antioksidan (antosianin, fenol, 

flavonoid, beta karoten, vitamin C, vitamin E.  

Kandungan indeks glikemik (IG) yang rendah pada ubi jalar ungu (54) 

mampu menunda pelepasan glukosa ke dalam darah (Hidayati & Suwita, 2017; 

Siagian & Rimbawan, 2004). Kandungan antioksidan yang tinggi dalam ubi jalar 

ungu turut serta berperan sebagai anti-hiperglikemik dengan mekanisme 

penghambatan radikal bebas dan perlindungan sel beta pankreas melalui 

regenerasi sel yang rusak menjadi sel baru sehingga jumlah sel beta pankreas 

secara perlahan menuju normal (Siddhuraju & Becker, 2007). Selain itu, 

kandungan serat yang tinggi dalam ubi jalar ungu juga dapat membantu aktivitas 

anti-hiperglikemik melalui mekanisme penghambatan pengosongan lambung dan 

mempersingkat waktu transit di usus (Nintami & Rustanti, 2012). 
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Pengembangan bahan pangan yang bersumber dari ubi jalar ungu dapat 

dilakukan dengan cara pengolahan menjadi produk jadi maupun setengah jadi. 

Produk setengah jadi seperti dalam bentuk tepung ubi jalar ungu memiliki 

keunggulan dari segi penyimpanan yang relatif tahan lama dan tidak memakan 

ruang yang terlalu banyak. Hasil olahan dalam bentuk tepung juga dapat 

dimanfaatkan secara fleksibel sebagai bahan baku atau sebagai substitusi tepung 

terigu dalam berbagai jenis makanan, seperti roti, kue kering, kue basah, dan mi. 

Ubi jalar ungu potensial digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk 

pangan yang memiliki kualitas hasil akhir yang baik. Hal ini dibuktikan dengan 

penelitian Djunaidi et al. (2014) yang menyebutkan bahwa tepung komposit 

mampu menjadi formula pengganti 100% terigu dalam pengolahan biskuit yang 

menghasilkan kualitas serupa dengan biskuit bahan dasar 100% terigu. Ginting et 

al. (2011) juga menyatakan bahwa tepung ubi jalar ungu mampu mensubstitusikan 

tepung terigu hingga mencapai proporsi 50% pada brownies dan hingga mencapai 

100% dalam pembuatan kue kering dan cake. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Ubi jalar ungu berpotensi digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

pangan yang ramah dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus dikarenakan 

memiliki aktivitas penurunan kadar glukosa darah (hipoglikemik) dan penurunan 

kadar HbA1c tanpa menyebabkan penurunan BB yang signifikan, peningkatan 

aktivitas antioksidan serta peningkatan total antosianin, total fenol, dan total 

flavonoid. Kandungan senyawa fungsional utama dalam ubi jalar ungu yang 

diduga memiliki aktivitas anti-hiperglikemik antara lain yaitu serat, oligosakarida 

(inulin), karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang rendah, antosianin, 

beta karoten, dan senyawa antioksidan lain seperti flavonoid, fenol, tocopherol, vit 

A, vit C, dan vit E. 
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4.2 Saran 

4.2.1 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi ubi jalar ungu

 untuk dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pangan yang

 ramah dikonsumsi oleh penderita diabetes melitus. 

4.2.2 Perlu dikaji lebih dalam mengenai batasan jenis, jumlah dan komposisi 

bahan serta metode pengolahan yang bisa digunakan untuk mengolah ubi 

jalar ungu agar benar-benar aman dan potensial dikonsumsi oleh pasien 

DM. 

4.2.3 Perlu dilakukan analisis perbandingan antara kebutuhan gizi pada pasien 

DM dengan kandungan zat gizi hasil olahan yang dapat diberikan. 
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