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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Obesitas dan Adipogenesis 

Obesitas didefinisikan sebagai kondisi akumulasi sel lemak (adiposit) 

berlebihan pada jaringan adiposa yang kronis disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara asupan energi dan pemakaian energi. Obesitas 

dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor lingkungan, pola makan, 

perilaku makan, dan aktivitas fisik (Cecchini dkk., 2010; Kemenkes RI, 2012). 

Salah satu patofisiologis obesitas adalah oksidatif stress yang disebabkan oleh 

ROS (Reactive Oxygen Species) yang merupakan hasil metabolisme tubuh 

(Kenney dkk., 2015) dan karena faktor eksternal dari tubuh yang bisa 

merangsang inisiasi proses adipogenesis (Mundy dkk., 2007; Liu dkk., 2012). 

Maturitas adiposit atau adipogenesis dipengaruhi oleh faktor-faktor transkripsi 

seperti LPL (lipoprotein lipase), C/EBP (CCAAT/enhancer binding protein), dan 

PPAR (peroxisome proliferatoractivated receptor) (Ntambi dan Kim, 2000). 

Jaringan adiposit yang telah matur akan mensekresi beberapa mediator, yaitu 

adipokin-adipokin seperti adiponektin, leptin, dan resistin (Graf dkk., 2013). 

Kondisi adiposit yang sedikit akan menurunkan produksi leptin, sehingga akan 

menyebabkan respon lapar pada hipotalamus. Sebaliknya, saat kondisi adiposit 

yang berlebih, adiposit akan mensekresi leptin yang merangsang pusat kenyang 

pada hipotalamus dan makrofag pada jaringan lemak akan mensekresi NPY 

(Neuropeptide Y). Sehingga pada kondisi obesitas, didapatkan kondisi leptin 
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yang berlebih dan menurunnya adiponektin karena produksi dari akumulasi 

adiposit yang tinggi. Namun pada kondisi obesitas, leptin tidak dapat 

merangsang pusat kenyang. Ini disebabkan pada kondisi obesitas terjadi 

gangguan respon hipotalamus terhadap sinyal yang diberikan leptin, yang 

disebut resisten leptin (Yang dan Barouch, 2007). Namun, pada zebrafish 

zebrafish leptin tidak mempengaruhi adipostat dan perilaku makan (Michel dkk., 

2015). Pada zebrafish, gen yang paling berperan dalam perilaku makan adalah 

NPY. NPY adalah zat oreksigenik yang berkerja dalam menstimulasi asupan 

makanan (Yokobori dkk., 2012). 

Proses adipogenesis dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap paling 

awal, tahap awal kemudian, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Pada tahap 

paling awal, inisiasi pembentukan stem sel menjadi adiposit matur dipengaruhi 

oleh hormon dan faktor-faktor pertumbuhan (seperti insulin dan insulin-like 

growth factor (IGF)) (Niemelä dkk., 2008), dan ROS (Mundy dkk., 2007). Setelah 

itu pada tahap awal kemudian, akan muncul faktor transkripsi CCAAT/enchancer 

binding protein (C/EBP) yaitu C/EBPβ dan C/EBPδ. Kedua faktor trakskripsi ini 

akan menginduksi ekspresi PPARү pada tahap pertengahan. PPARү akan 

menginduksi ekspresi C/EBPα di tahap akhir, lalu berkerja secara kooperatif 

hingga akhir pembentukan adiposit matur (Niemelä dkk., 2008). 
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Gambar 2.1 Tahapan Adipogenesis (Ntambi dan Kim, 2000; Niemelä dkk., 2008) 

 

2.2 Metabolisme Lemak 

Sekitar satu jam setelah makanan yang mengandung lemak masuk pada 

pencernaan tubuh, konsentrasi TGRL (Triglyceride Rich Lipoprotein) akan 

meningkat satu hingga dua persen dari total plasma (Guyton dan Hall, 2006). 

TGRL akan mengikuti sirkulasi darah hingga melewati kapiler jaringan adipose, 

otot, hati. Jaringan adiposa, otot jantung dan otot skeletal, sel-sel islet pada 

pankreas, dan makrofag juga memproduksi enzim LPL (Lipoprotein lipase) yang 

bertugas untuk menghidrolisis TG (trigliserida) pada TGRL (Wang dan Eckel, 

2009). Sehingga, sekresi insulin yang tinggi oleh sel β pankreas sesaat setelah 

makan akan meningkatkan hidrolisis TG. Saat TG menempel pada dinding 

endotel, asam lemak dan gliserol dilepaskan. Asam lemak akan segera berdifusi 

ke dalam sel lemak yang ada pada jaringan adiposa dan sel-sel hati. Setelah 
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asam lemak bebas masuk ke dalam sel lemak dan sel hati, asam lemak bebas 

akan disintesis lagi dengan gliserol yang ada pada sel lemak dan sel hati 

(Guyton dan Hall, 2006; Mundy dkk., 2007). 

Hasil hidrolisis trigliserida selain disimpan akan digunakan tubuh sebagai 

sumber energi. Asam lemak dan gliserol hasil hidrolisis trigliserida akan 

ditranspor dalam darah ke jaringan yang aktif untuk dilakukan oksidasi kedua zat. 

Sama seperti metabolisme protein dan karbohidrat, asam lemak dan griserol 

akan di ubah menjadi asetil co-a terlebih dahulu sebelum memasuki siklus krebs 

dalam mitokondria. Siklus ini akan menghasilkan ATP yang akan digunakan 

sebagai energi dan hasil metabolime lain seperti H2O dan CO2 (Bender dan 

Mayes, 2009; Guyton dan Hall, 2006; Solomon, 2008).  Siklus ini termasuk dalam 

metabolisme aerob, yang berarti membutuhkan O2. Pemaparan mitokondria 

terhadap O2 yang berlebih akan menghasilkan ROS (Reactive Oxygen Species), 

yang mana dalam konsentrasi yang tinggi akan berakibat toksik untuk sel 

(Kenney dkk., 2015) dan dapat merangsang terjadinya adipogenesis (Mundy 

dkk., 2007; Liu dkk., 2012). 
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Gambar 2.2 Metabolisme Karbohidrat, Protein, dan Lemak (Bender dan Mayes, 

2009; Solomon, 2008; Kenney dkk., 2015) 

2.3 BMI (Body Mass Index) dan Intake Pakan 

Intake pakan pada zebrafish menggambarkan banyaknya makanan yang 

dikonsumsi oleh zebrafish dengan menggunakan feeding volume assay 

(Hasumura dkk., 2012). Banyaknya makanan yang dikonsumsi oleh zebrafish 

dipengaruhi oleh nafsu makan zebrafish. Hal ini sangat berkaitan dengan 

pengaruh jaringan-jaringan adiposit yang ada dalam tubuh (Graf dkk., 2013).  

Perilaku makan pada manusia dipengaruhi oleh neuron dan 

neurotransmiter di hipotalamus. Pada nukleus arkuata di hipotalamus, terdapat 
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dua jenis neuron yang penting dalam mengatur perilaku makan dan pengeluaran 

energi, yaitu neuron POMC (Pro-opiomelanocortin) yang memproduksi α-MSH 

(α-melanocyte stimulating hormone) bersama CART (Cocain and amphetamine-

related transcript) dan neuron yang memproduksi zat oreksigenik NPY 

(Neuropeptide Y) dan AgRP (Agouti-related protein). Neuron POMC bila 

teraktivasi akan mengurangi asupan makanan dan meningkatkan pemakaian 

energi, sedangkan aktivasi NPY-AgRP akan meningkatkan asupan makanan. 

Neuron-neuron ini berfungsi sebagai target utama hormon-hormon yang 

mengatur nafsu makan, seperti leptin, insulin, CCK (Cholecystokinin), dan 

ghrelin. Hormon-hormon yang berperan zebagai zat anoreksigenik atau 

menurunkan nafsu makan adalah leptin, insulin, dan CCK. Sedangkan hormon 

yang berperan sebagai zat oreksigenik adalah ghrelin (Guyton dan Hall, 2006). 

Mekanisme yang serupa juga terjadi pada zebrafish, hal ini dibuktikan dengan 

diekspresikannya gen-gen yang sama seperti pada manusia, yaitu POMC, CCK, 

CART, CRF (Corticotropin-releasing factor), α-MSH, AgRP, dan NPY (Hansen 

dkk., 2003; Volkoff dkk., 2005; Song dan Cone, 2007; Yokobori dkk., 2012). 

Namun berbeda dengan manusia, pada zebrafish leptin tidak mempengaruhi 

adipostat dan perilaku makan. Leptin pada zebrafish hanya memiliki kesamaan 

sebesar 19% dengan manusia. Leptin tersebut berperan dalam mempengaruhi 

regulasi massa sel β pankreas dan homeostasis glukosa (Michel dkk., 2016). 

BMI (Body Mass Index) atau IMT (Indeks Massa Tubuh) adalah hasil 

massa tubuh (kg) dibagi dengan kuadrat tinggi tubuh (m). BMI berguna dalam 

mengklasifikasikan tingkat underweight, overweight, atau obesitas seseorang 

(Kopelman, 2000). Namun perhitungan BMI pada zebrafish sedikit berbeda, BMI 

dihitung dengan menggunakan rumus berat tubuh (g) dibagi dengan kuadrat 
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panjang tubuh (cm). Hal ini didasari dari penelitian yang dilakukan oleh Oka dkk. 

(2010). BMI zebrafish yang diberi perlakuan akan dibandungkan dengan 

kelompok kontrol tanpa perlakuan. 

 

2.4 Zebrafish (Danio rerio) 

Zebrafish atau Danio rerio (yang dulunya adalah Brachydanio rerio) 

adalah ikan air tawar yang merupakan salah satu dari 45 spesies Danio di dunia. 

Nama Zebrafish diadaptasi dari adanya dua atau lebih garis yang memanjang 

pada anterior lateral pada bagian perut hingga ke sirip ekor ikan. Ikan ini 

termasuk dalam keluarga cyprinid dengan kelas Actinopterygii (ikan bersirip 

kipas) dan termasuk hewan omnivora (Fang, 2003; Vuori dkk., 2010), 

sebagaimana taksonomi zebrafish menurut ITIS (Integrated Taxonomic 

Information System) (2015): 

Kingdom : Animalia 

Subkingdom : Bilateria 

Infrakingdom : Deuterostomia 

Phylum : Chordata 

Subphylum : Vertebrata 

Infraphylum : Gnasthostomata 

Superclass : Osteichthyes 

Class : Actinopterygii 

Subclass : Neopterygii 

Infraclass : Teleostei 

Superorder : Ostariophysi 

Order : Cyprinoidea 

Superfamily : Cypriniformes 

Family : Cyprinidae 

Genus : Danio 

Species : Danio rerio 
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Zebrafish berkembang biak dengan cara bertelur. Tidak seperti spesies 

ikan yang lain, zebrafish tidak membutuhkan perubahan musim untuk 

berkembang biak. Mereka dapat dibiakkan sepanjang tahun, dengan zebrafish 

betina bertelur setiap dua hingga tiga hari dibawah suhu 25-28o C. Siklus 

zebrafish betina bertelur diinduksi oleh cahaya dan kegelapan akan membantu 

mereka untuk bristirahat. Sehingga pencahayaan pada pembiakan zebrafish 

dikontrol dalam 14 jam terang dan 10 jam gelap (Matthew dkk., 2002; Brand dkk., 

2002). Adapun perkembangan zebrafish tergolong cepat, seperti yang 

dipaparkan oleh Schilling (2002): 

Tabel 2.1 Tahapan Kehidupan Zebrafish (Schilling, 2002) 

 Waktu Panjang tubuh 

Embryo 1-72 jam setelah fertilisasi < 3,5 mm 

Larva tahap awal 72 jam – 13 hari 3,5 mm 

Larva tahap menengah 14 hari – 29 hari 6 mm 

Ikan muda 30 hari – 3 atau 4 bulan 1 cm 

Ikan dewasa > 4 bulan 2 – 5 cm 

Zebrafish jika dibandingkan dengan genom manusia, menunjukkan 

bahwa sekitar 70% dari gen manusia memiliki setidaknya satu gen yang asal 

usulnya sama dengan zebrafish (Howe dkk., 2013). Zebrafish telah menjadi 

hewan coba vertebrata yang populer digunakan untuk model patogenesis 

penyakit pada manusia di level seluler dan molekuler dan uji terapi farmakologis. 

Kepopulerannya ini dikarenakan oleh biaya yang relatif terjangkau, 

pertumbuhannya yang cepat, dan mudah dalam manipulasi genetis jika 

dibandingkan dengan hewan coba tikus (Lieschke dan Currie, 2007; Vuori dkk., 

2010). Selain itu, model zebrafish dengan DIO juga mempunyai patofisiologi 

obesitas yang sama dengan manusia (Oka dkk., 2010). Dalam kaitannya 

mekanisme terjadinya obesitas, zebrafish juga mengekspresi 
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Proopiomelanocortin (POMC) (Hansen dkk., 2003), Agouti-related protein (AgRP) 

(Song dan Cone, 2007), Neuropeptide Y (NPY) (Yokobori dkk., 2012), dan 

ghrelin (Eom dkk., 2013) seperti juga pada manusia dan mamalia. 

2.5 Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) 

Ubi Ungu (Ipomoea batatas L.) atau yang lebih sering dikenal dengan 

sweet potato adalah sejenis umbi-umbian yang diduga berasal dari Amerika 

Sentral sekitar 2600 dan 1000 SM yang kini telah banyak dibudidayakan di 

banyak negara di dunia terutama di negara yang beriklim tropis seperti Indonesia 

(Mohanraj dan Sivasankar, 2014). Bahkan pada tahun 2009, produksi ubi ungu di 

Indonesia telah menempati posisi ke tiga setelah China dan Uganda (FAO, 

2010). Di Jawa Timur, khususnya di desa yang terletak pada lereng Gunung 

Kawi (wilayah Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang), terdapat jenis ubi ungu 

yang sangat khas dikembangkan di daerah tersebut karena kecocokan dengan 

tanahnya. Hal ini menyebabkan ubi ini disebut sesuai dengan nama tempat 

asalnya, ubi ungu kultivar Gunung Kawi (Ariadi, 2006). 

 

Gambar 2.2 Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas L.) (Leonardo, 2013) 
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Menurut United States Department of Agriculture (USDA) (2015), 

taksonomi Ubi ungu adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Subclass : Asteridae 

Order : Solanales 

Family : Convovulaceae 

Genus : Ipomoea L. 

Species : Ipomoea batatas (L.) Lam. 

 Ubi ungu memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Akar dari tamanan ini 

mengandung senyawa aktif yang berlimpah dan banyak berperan bagi 

kesehatan manusia (Mohanraj dan Sivasankar, 2014). 

Tabel 2.2 Kandungan Ubi Ungu (Mohanraj dan Sivasankar, 2014) 

Phytocompounds Biological Activities 

Alkaloids Inhibitor glikosida lisosomal B pada tikus 

Phenolics Hipoglikemik, antimutagenik, antioksidan, 
menghambat replikasi HIV, antifungi, 
antispasmodie, inhibitor kolagenase 

Coumarins Hepatoprotektif, spasmolisis, menghambat 
proliferasi kanker prostat, inhibitor 
acetilkolinesterase, antioksidan, antikoagulan, anti 
HIV 

Anthocianosides Antioksidan, antimutagenik, antihiperglikemik 

Glycolipids Fitotoksisitas 

Triterpene Antinosiseptif, 

 Ubi ungu juga mengandung lebih banyak antosianin jika dibandingkan 

dengan tanaman yang lainnya; 
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Tabel 2.3 Kadar Antosianin Pada Beberapa Tanaman (Seafast Center, 2012) 

Sumber Kandungan pigmen 
(mg/100g berat basah) 

Buah Plum 2-25 

Bawang Bombay merah 7-21 

Lobak merah 11-60 

Stroberi 15-35 

Rasberi merah 20-60 

Kol merah 25 

Blueberry 25-495 

Blackberry 83-326 

Cranberry 60-200 

Anggur 6-600 

Ubi jalar ungu 84-600 

2.6 Antosianin 

  

Gambar 2.3 struktur antosianin (aglycon = anthocyanidin) (Oancea dan 
Oprean, 2011) 

 

Antosianin merupakan pigmen ungu (IbMYB1 dan IbMYB2) pada daging 

ubi ungu larut air yang juga termasuk dalam famili flavonoid (Mazza, 2007; 

Mohanraj dan Sivasankar, 2014). Antosianin ditemukan pada tumbuhan dalam 

bentuk glikosida. Aglycon (disebut anthocyanidin) adalah derivat heterosiklik dari 

-cromen atau -benzopyran. Aglycon antosianin yang paling umum adalah 

pelargonidin, delphinidin, cyanidin, peonidin, petunidin dan malvidin (Mazza, 

2007; Oancea dan Oprean, 2011). 
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Gambar 2.4 Struktur Kimia Antosianidin. Klasifikasi antosianidin 
berdasarkan strukturnya terdiri dari pelargonidin, delphinidin, cyanidin, peonidin, 

petunidin dan malvidin (Mazza, 2007) 

Antosianin yang terkandung pada daging ubi ungu ini, terutama peonidins dan 

cyanidins mempunyai kemampuan antioksidan dan antiinflamasi penting 

terutama saat melewati saluran pencernaan (Mohanraj dan Sivasankar, 2014) 

(Lee dkk., 2014). Dalam penelitian Ge dan Ma (2013) membuktikan bahwa 

antosianin yang terkandung dalam Yunnan edible rose (An ning) memiliki 

kemampuan yang efektif dalam scavenging ROS. Pada penelitian Badhshah dkk 

(2013) juga membuktikan bahwa antosianin pada black soybean dapat 

menurunkan ekspresi NPY. Antosianin juga terbukti dapat menurunkan ekspresi 

C/EBPα dan PPARү yang merupakan faktor-faktor transkripsi dalam proses 

adipogenesis (Lee dkk., 2014). 


