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BAB I
PENDAHULUAN
Metabolisme karbohidrat adalah suatu proses yang didalamnya meliputi proses
proses sintesis dan pembongkaran karbohidrat. Proses sintesis disebut juga anabolisme,
sedangkan katabolisme disebut juga katabolisme (degredasi). Pada proses katabolisme ini terjadi
pembongkaran karbohidrat dari senyawa dengan karbon besar menjadi senyawa berkarbon kecil.
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Pada katabolisme terjadi proses glikolisis yang dapat terjadi anaerob maupun aerob. Lalu setelah
terjadi glikolisis, akan menyesuaikan keadaan ada tidaknya O2di udara. Jikasedikit O2 di udara
maka akan terjadi proses fermentasi, sedangkan apabila oksigen mencukupi akan terjadi proses
yaitu siklus asam sitrat dan transpor elektron.

Gambar 1. Mitokondria

Mitokondria merupakan organel berbentuk lonjong, biasanya dengan panjang lebih
kurang 2 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer. Eugene Kennedy dan Lehninger
menemukan bahwa mitokondria mengandung susunan pernafaan, enzim-enzim daur asam sitrat
dan enzim-enzim oksidasi asam lemak. Mitokondria memiliki dua sistem membrane, yaitu
membran luar dan membran dalam yang luas dan berlipatt-lipat. Membran dalam membentuk
lipatan-lipatan yang disebut krista. Dengan demikian terdapat dua kompartemen dalam
mitokondria yaitu ruang intermembran antara membran luar dan membran dalam, dan matriks
yang dibatasi oleh membran dalam.
Di dalam sel, fungsi mitokondria adalah sebagai tempat penghasil energi melalui
proses respirasi. Fosforilasi oksidatif berlangsung dalam membran dalam mitokondria,
sedangkan sebagian besar reaksi daur asam sitrat dan oksidasi asam lemak berlangsung dalam
matriks. Membran luar cukup permeable untuk sebagian besar molekul kecil dan ion, karena
mengandung banyak porin., protein transmembran dengan pori besar. Sebaliknya, hampir tidak
ada ion atau molekul polar yang dapat menembus membran.
BAB II
ISI
Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk
hidup khusus untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun
rekasi pembentukan atau anabolisme.
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Katabolisme adalah fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan
molekul organik nutrien atau molekul kompleks yang datang dari lingkungan atau dari cadangan
makanan sel itu sendiriterurai dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk akhir yang lebih
kecil dan sederhana. Katabolisme didikuti oleh pelepasan energi bebas yang tersimpan di dalam
struktur kompleks molekul organik yang lebih besar . sejumlah energi juga tersimpan dalam
atom hidrogen berenergi tinggi yang dibawa oleh koenzim nikotinamida adenin dinukleotida
fosfat dalam bentuk tereduksinya, yaitu NADH.
A. Tiga Tipe Jalur Penambatan
1. Entner Doudroff

Gambar 2. Entner - Duodoroff

Jalur Entner Doudoroff ditemukan dalam bakteri, terutama Pseudomonas sp. Dengan
menggunakan substrat glukosa.
Langkah awal pada mekanisme ini adalah fosforilasi glukosa dengan sebuah enzim
hexokinase dengan kofaktor.
1. Untuk membentuk glukosa 6 fosfat reaksi ini membutuhkan ATP yang bertindak
menjaga konsentrasi glukosa rendah dengan terus menerus, mempromosikan
transportasi glukosa ke dalam sel melalui membrane plasma transporter.
2. Selanjutnya adalah oksidasi gugus aldehid dari glukosa 6 fosfat menjadi 6 asam
fosfoglukonat dan dengan bantuan enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase.
3. 6 fosfoglukonat yang terbentuk akan mengalami dehidrasi membentuk suatu senyawa
intermedit yang unik yaitu 2 keto deoksi 6 asam fosfoglukonat dengan bantuan enzim
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6 fosfoglukonat dehidrase yang merupakan salah satu enzim kunci dalam reaksi jalur
entner doudoroff.
4. Selanjutnya komponen 2 keto deoksi 6 asam fosfoglukonat (KDPG) ini akan dipecah
menjadi triosa yaitu asam piruvat dan gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan KDPG
aldolase yang juga merupakan enzim kunci dari reaksi ini.
2. HMP (Hexosa Mono Phospate)
Berbagai macam sel jasad hidup mempunyai sistem penguraian glukosa yang
lain disamping glikolisis, dengan reaksi tahap pertamanya adalah dehidrogenasi glukosa
6 fosfat menjadi 6 fosfoglukonat. Jalur metabolisme yang terjadi di dalam cairan
sitoplasma ini disebut jalur simpang fosfoglukonat, juga dinamai jalur metabolisme
pentosa fosfat atau jalur simpang heksosa monofosfat. Ini bukan merupakan jalan
metabolisme utama dari oksidasi glukosa yang menghasilkan energi. Tugas utamanya
adalah untuk menghasilkan bentuk sumber energi, di luar mitokondrion, selain NADH
yaitu NADPH (Nukleotinamid Adenin Dinukleotida Fosfat). Bentuk sumber energi ini
pada umumnya dipakai untuk proses biosintesis, misalnya biosintesis lipid. Tugas
keduanya adalah menghasilkan senyawa-senyawa pentosa, terutama ribosa 5 fosfat, yang
diperlukan untuk sintesis asam nukleat. Tugas ketiganya adalah sebagai jalur
metabolisme masuknya pentosa ke dalam glikolisis, dan tugas keempat adalah bertalian
dengan kelangsungan jalur metabolisme fotosintesis.
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Gambar 3. Jalur Heksosa Monofosfat

1. Glukosa 6 fosfat didehidrogenasi oleh glukosa 6 fosfat dihidrogenase (suatu enzim
dehidrogenase yang khas terhadap NADP+ menghasilkan 6-fosfoglukono-δ- lakton
dan NADPH). Reaksi ini dikenal dengan Zwischenferment. Dalam reaksi ini 6fosfoglukono-δ- lakton dihidrolisis dengan enzim laktonase menghasilkan 6
2.

fosfoglukonat.
Pada tahap selanjutnya 6 fosfoglukonat mengalami oksidasi dan dekarboksilasi
dengan 6 fosfoglukonat dehidrogenase dan ion Mg2+ sebagai kofaktornya, membentuk
ribulosa 5 fosfat dan 1 molekul NADPH. Sampai dengan tahap reaksi ini 2 molekul
NADPH telah terbentuk.Dalam keadaan metabolism tertentu reaksi terakhir disini,
sehingga reaksi keseluruhan pembentukan NADPH adalah
Glukosa 6 fosfat+ 2 NADP+ + H2O

ribosa 5 fosfat+ CO2+ 2NADPH+ 2H+

3. Dalam keadaan lainnya ribulosa 5 fosfat berturut-turut diubah oleh enzim ribulosa
fosfat 3-epimerase menjadi silulosa 5 fosfat.
4. Silulosa 5 fosfat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat dan nantinya akan diubah
menjadi piruvat.
3. Glikolisis
Glikolisis merupakan suatu lintas pusat yang universal dari katabolisme
glukosa yang dapat terjadi pada sel hewan, sel tumbuhan, dan sel mikroba. Glikolisis
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adalah urutan reaksi-reaksi yang mengkonversi glukosa menjadi piruvat bersamaan
dengan sejumlah ATP yang relatif kecil. Gikolisis terjadi di sitoplasma. (Stryer, 1995).

Gambar 1. Jalur Glikolisis

Glikolisis melibatkan 10 reaksi enzimatik untuk menghasilkan piruvat. Glikolisis
memiliki 2 fase, fase pertama melibatkan lima reaksi enzimatik, menyusun fase
persiapan, sedangkan fase kedua glikolisis dilangsungkan oleh lima enzim sisanya.
Tahapan yang terjadi dalam proses glikolisis adalah sebagai berikut :
Fase Pertama
Pembetukan Fruktosa 1,6-bifosfat dari Glukosa
1. Glukosa membentuk Glukosa 6-fosfat yang dikatalis

oleh

enzim

heksokinasemembutuhkan 1 ATP, sebagai pengaktif reaksi. Enzim heksokinase
adalah enzim kunci dalam reaksi glikolisis, dengan glukosa 6-fosfat sebagai
produknya, sekaligus inhibitor (penghambat) alosterik. Jadi jika glukosa 6-fosfat
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berlebih pada reaksi ini, maka akan menjadi racun sehingga proses glikolisis dapat
terhambat.

2. Isomerasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim
fosfoglukosa isomerase, enzim ini mengkonversi aldosa menjadi ketosa

3. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dan membutuhkan 1 ATP.
Reaksi ini dikatalis oleh fosfofruktokinase. Enzim ini merupakan pengatur utama
glikolisis otot. Enzim ini dihambat jika ADP berlebih, sehingga tidak terjadi
pembentukan ATP.

Pembentukan Gliseraldehida 3-fosfat
4. Fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton
fosfat, reaksi ini dikatalis oleh enzim aldolase.

5. Gliseraldehida

3-fosfat

berada

pada

jalur

langsung

glikolisis,

sedangkan

dihidroksiaseton fosfat tidak, tetapi segera dapat dikonversi menjadi gliseraldehida
3-fosfat karena reaksinya bolak-balik. Keduanya adalah senyawa yang isomer. Triosa
fosfat isomerase menyalurkan hidroksiaseton fosfat ke dalam jalur utama glikolisis
sehingga tidak diperlukan reaksi terpisah(Stryer, 1996 : 485-487).
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Fase Kedua: Reaksi Penyimpan Energi
6. Reaksiawalpadafaseiniadalahkonversigliseraldehida
bifosfogliserat,

3-fosfatmenjadi1,3-

reaksiinidikatalisolehdehidrogenasegliseraldehidafosfat,

yang

menyebabkanreaksidapatbalik (Stryer, 1996 : 488).
7. 1,3-bifosfogliserat dikatalis oleh enzim Fosfogliserat kinase. Enzim ini mengkatalis

transfer gugus fosforil 1,3-bifosfogliserat ke ADP dan hasilnya adalah 3-fosfogliserat
dan ATP.
8. Posisi gugus fosforil bergeser pada konversi 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat, suatu
reaksi yang dikatalis oleh fosfogliserat mutase.

9. Dehidrasi 2-fosfogliserat

dikatalis oleh enolase, menghasilkan molekul air dan

fosfoenolpiruvat
10. Pada reaksi terakhir piruvat dibentuk, ATP dihasilkan bersamaan. Transfer gugus fosforil dari
fosfoenolpiruvat ke ADP, dikatalis oleh piruvat kinase.
Reaksi umum pada glikolisis dapat ditulis sebagai berikut :
Glukosa + 2Pi+ 2ADP + 2NAD+ 2piruvat - + 2ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O
(Lehninger, 1982 : 90)
Jadi, hasil dari bersih proses glikolisis adalah : 2 piruvat, 2 ATP, 2 NADH.

Setelah proses glikolisis pembongkaran energi terus berlanjut di dalam sel, dengan proses
yang berbeda karena keadaan yang berbeda. 3 keadaan tersebut adalah :
1. O2 banyak, akan terjadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus krebs
2. O2 sedikit, glikolisis terjadi kemudian dilanjutkan proses fermentasi laktat
3. Tidak ada O2, glikolisis terjadi kemudian dilanjutkan proses fermentasi alkohol
B. Katabolisme Karbohidrat
1. Anaerob
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Respirasi anaerob berlangsung dalam organisme prokariotik tanpa oksigen. Organisme
ini memiliki rantai transpor elektron tetapi tidak menggunakan oksigen sebagai penerima
elektron terakhir di ujung rantai tersebut. Fermentasi merupakan pembentukan ATP
secara terus menerus melalui fotofosforilasi tingkat-substrat pada glikolisis. Agar hal ini
terjadi harus ada suplai NAD+ yang cukup untuk menerima elektron-elektron selama
langkah oksidasi pada glikolisis. Fermentasi terdiri atas glikolisis plus reaksi-reaksi yang
meregenerasi (membentuk kembali) NAD+ dengan cara mentransfer dari NADH ke
piruvat. Terdapat dua jenis fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam
laktat. Pada tahap terakhir fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat tidak
menghasilkan ATP, keduanya membentuk NAD+. Perolehan neto tersebut sebesar 2 ATP
per molekul glukosa (dari glikolisis).
1. Fermentasi Alkohol
Piruvat yang dihasilkan dari proses glikolisis untuk menjadi etanol terjadi
dalam dua langkah. Langkah pertama, asam piruvat diubah menjadi asetaldehid
(senyawa berkarbon-dua) dengan melepaskan CO2. Langkah kedua, asetildehida
direduksi menjadi etanol oleh NADH melalui proses regenerasi NAD. Reduksi ini
meregenerasi suplai NAD+ yang dibutuhkan agar glikolisis berlanjut. Contoh
fermentasi alkohol yaitu pembuatan tape, pembuatan bir anggur, pembuatan tempe,
dan lain-lain.

Pada pembuatan tape, singkong yang telah diberi ragi ditutup rapat, dibungkus
dengan plastik dan dimasukkan ke dalam toples. Hal tersebut bertujuan menghindari
kontak oksigen dengan ragi pada singkong.
2. Fermentasi asam laktat
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Piruvat direduksi secara langsung oleh NADH untuk membentuk laktat sebagai produk
akhir, tanpa pelepasan CO2. (Laktat merupakan bentuk terionisasi dari asam laktat).
Fermentasi asam laktat oleh fungi dan bakteri tertentu dimanfaatkan dalam industri
pengolahan susu untuk membuat keju dan yogurt. Pada fermentasi asam laktat ini
berperan bakteri asam laktat (BAL). Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri
gram positif berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum ±
400C, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase positif,
dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Sifat-sifat khusus
bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang
tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Sebagian besar BAL
dapat tumbuh sama baiknya di lingkungan yang memiliki dan tidak memiliki O2 (tidak
sensitif terhadap O2), sehingga termasuk anaerob aerotoleran. Bakteri yang tergolong
dalam BAL memiliki beberapa karakteristik tertentu yang meliputi: tidak memiliki
porfirin dan sitokrom, katalase negatif, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan
hanya mendapatkan energi dari fosforilasi substrat. Hampir semua BAL hanya
memperoleh energi dari metabolisme gula sehingga habitat pertumbuhannya hanya
terbatas pada lingkungan yang menyediakan cukup gula atau bisa disebut dengan
lingkungan yang kaya nutrisi. Kemampuan mereka untuk mengasilkan senyawa
(biosintesis) juga terbatas dan kebutuhan nutrisi kompleks BAL meliputi asam amino,
vitamin, purin, dan pirimidin. Contoh bakteri asam laktat yaitu Streptococus,
Pediococcus, Leuconostoc, dan beberapa Lactobacillus.
Energi yang terbentuk dari glikolisis hingga terbentuk asam laktat :
11

8 ATP — 2 NADH2 = 8 - 2(3 ATP) = 2 ATP (Poedjiadi,1994)
Sel otot manusia membuat ATP melalui fermentasi asam laktat ketika oksigen sulit
diperoleh. Ini terjadi pada tahap awal olahraga berat, ketika katabolisme gula untuk
menghasilkan ATP lebih cepat daripada suplai oksigen ke otot dan darah. Di kondisi ini
sel beralih dari respirasi aerobik ke fermentasi. Pada jalan anaerob yang kedua piruvat
dihasilkan selama proses glikolisis diubah menjadi laktat (asam laktat). Fermentasi laktat
dapat dilihat pada banyak mikroorganisme dan selama latihan (olah raga) yang berat,
pada jaringan otot kita. Umumnya dipikirkan metabolismme anaerob berhubungan
dengan bentuk kehidupan yang lebih sederhana, tetapi kenyataannya adalah selama
kegiatan yang berat otot kita mengandalkan mendapatkan ATP selama glikolisis dan
berturut-turut membangun sejumlah laktat yang cukup besar dalam tubuh. Walaupun kita
mengambil oksigen dan otot kita menggunakan lebih banyak produk ATP melalui proses
respirasi oksidatif selama kegiatan ringan, penyediaan oksigen tidak memadai untuk
memelihara kebutuhan ATP yang banyak. Karena itu, kita mengandalkan glikolisis yang
tidak mengandalkan oksigen. (Suryani, 2004: 131)
2. Aerob ( O2 Banyak)
a. Dekarboksilasi Oksidatif Piruvat
Piruvat yang dihasilkan pada proses glikolisis tidak dibiarkan begitu
saja,namun akan diubah menjadi asetil KoA. Ini merupakan bahan untuk proses siklus
kreb yang terjadi di krista mitokondria. Pada keadaan aerob langkah berikutnya dari
glukosa adalah dekarboksilasi oksidatif piruvat yang menghasilkan asetil Koenzim A
atau asetil KoA. Dekarbokksilasi oksidatif piruvat ini berlangsung di matriks
mitokondria, proses ini juga merupakan penghubung antara tahapan glikolisis dan
siklus kreb.
Dekarboksilasi oksidatif piruvat pada pembentukan asetil Ko-A dikatalis oleh
enzim kompleks piruvat dehidrogenase yang tersusun rapi dari tiga macam enzim.
Tiamin pirofosfat (TPP), lipoamida, dan FAD bertindak sebagai kofaktor katalitik,
disamping KoA dan NAD+ yang merupakan kofaktor stoikiometrik. Tiga enzim
tersebut yaitu komponen piruvat dehidrogenase (E1), Dihidropil transasetilase (E2),
dan Dihidropil dehidrogenase (E3).
Piruvat + KoA +NAD+  asetil KoA + CO2 + NADH
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Piruvat memasuki mitokondria melalui transpor aktif yang dibantu oleh protein
transpor. Gugus karboksil piruvat, yang telah dioksidasi sepenuhnya sehingga hanya
memiliki sedikit energi kimia, disingkirkan dan dilepaskan sebagai CO 2. Fragmen
berkarbon 2 yang tersisa dioksidasi, membentuk senyawa yang dinamakan asetat.
Suatu enzim mentransfer elektron-elektron yang terekstrasi ke NAD+, menyimpan
energi dalam bentuk NADH. Koenzim A, suatu senyawa mengandung sulfur yang
berasal dari vitamin B diletakkan ke asetat oleh suatu ikatan tak stabil yang membuat
gugus asetil a (asetat yang melekat menjadi sangat reaktif). Karena sifat kimia gugus
KoA, produk penyiapan kimiawi ini, asetil koA, memiliki energi potensial yang
tinggi. Molekul tersebut siap memasuki gugus asetilnya ke dalam siklus asam sitrat
untuk dioksidasi lebih lanjut (Campbell, 2008 : 181).
b. Siklus Krebs
Siklus Krebs berasaldarinamapenemuannyayaitu Sir Hans Krebs (1980-1981),
seorangahlibiokimiaJerman yang mengemukakanbahwaglukosasecaraperlahandipecah
di dalammitokondriaseldengansuatusiklusdinamakansiklus Krebs. Siklus Krebs
terjadi

di

inidisebabkansiklus

matriksmitokondriadandisebutjugasiklusasamtrikarboksilat.Hal
Krebs

guguskarboksil,

tersebutmenghasilkansenyawa yang mempunyai

sepertiasamsitratdanasamisositrat.Siklus

3

Krebs

biasanyadikenaldengandaurasamsitrat, sikluskrebsdikatalisolehenzim-enzimantaralain
:sitratsintetase, dehidrogenase.Dauriniberfungsiuntukmengoksidasiasetil-KoA yang
dihasilkanolehasampiruvat.
Baikasampiruvatmaupunasamlaktatmengandung

energy

yang

banyak.Olehkarenaitumakaberdasarkanprinsipekonomisel,
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senyawatersebutharusdapatdiambilenerginyadenganjalanmengubahnyamenjadi
CO2dan

H2O.perubahanituhanyabisaberlangsungbilacukuptersediaoksigen.

(Martoharsono, 2006: 23)

Gambar Siklus Krebs

Siklus Krebs diawalidenganmasuknyaAsetil CoA (beratom C2) yang
bereaksidenganasamoksaloasetat (beratom C4) menghasilkanAsamSitrat (beratom
C6).Padareaksiini,

karbonmetilgugusasetil-

KoAberkondensasidenganguguspadaoksaloasetat,

secaraserentak,

ikatantiosterdipecahkanuntukmembebaskankoenzimAbebas.

AsetilKoA + oksaloasetat+ H2O

sitrat sintase
→

Sitrat + KoA-SH+ H+

Sitratsintasemerupakanenzimpengatur, dandalamberbagaijenissel, reaksi yang
dikatalismerupakantahappembataskecepatanpadasiklusasamsitrat. (Lehninger,
lalusitratmengalamiisomerisasimenjadiisositratuntukmemungkinkan
atom

unit

6

karbonmenglamidekarboksilasioksedatif.

Isomerisasisitratberlangsungmelaluitahapdehidrasidiikutihidrasi.Hasilnyaadalahpertuk
aranantara

OH

dan

H.

enzim

yang
14

mengkataliskeduatahapinidisebutaktionasekarenamerupakansenyawaantara.(Stryer,
200: 511).
Selanjutnya,

isositratterhidrogenasimenjadil

α-ketoglutaratdan

CO2olehisositratdehidrogenase.Terdapatduajenisisositratdehidrogenase,

yang

satumemerlukan NAD+sebagaipenerima electron sedangkan yang lainmenggunakan
NADP+.
Isositrat + NAD+ (NADP+)α-ketoglutarat +CO2 + NADH (NADPH) + H+
Proses selanjutnyapembentukansuksinilkoenzimAmelaluidekarboksilasioksidatif αketoglutarat.
Α-ketoglutarat + NAD+ + KoAsuksinilKoA +CO2 + NADH
Pembentukansenyawafosfat

energy

tinggidarisuksinilkoenzim

Reaksiinimerupakansatu-

satunyalangkahdalamdaurasamsitrat

A.
yang

langsungmenghasilkansenyawafosfat energy tinggi. GTP digunakansebagai donor
fosfatpadasintesis protein dantransduksi.
SuksinilKoA + Pi + GDP suksinat+ GTP +KoA
Selainitu,

gugus

γ

fosfatnyadapatdenganmudahdipindahkankepada

adenosine

difosfatmembentuk ATP.
GTP +ADP  GDP +ATP
Tahapterakhirsiklusasamsitratadalahpembentukankembalioksaloasetatmelaluioksidasi
suksinat.Peristiwainidiikutidenganreaksireduksi (pelepasanelektron& ion hidrogen)
olehNAD+dan FAD+menghasilkan 2 molekul NADH2, 2 molekul FADH2, dan 2
molekul ATP. Dari seluruhrangkaianperistiwasiklus Krebs dihasilkan : 4 molekul CO2,
6

molekul

NADH2

,

2

Sebagaiproduksampingdarisiklus,

molekul

FADH2,

satumolekul

dan

ATP

2

molekul

dibentukdari

ATP.
ADP

danfosfatmelalui GTP yang dihasilkanolehreaksisintetasesuksinilKoA.
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c. TransporElektrondanFosforilasiOksidatif

Gambar Fosforilasi Oksidatif

Gambar diatas memperlihatkan keseluruhan pengaturan transpor elektron dan
fosforilasi oksidatif.
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Fosforilasi oksidatif adalah proses pembentukan ATP akibat transfer elektron
dari NADH yang dihasilkan dari glikolisis atau FADH2yang dihasilkan dari siklus
kreb kepada O 2 melalui kompleks kompleks protein yang terdapat dalam membran
dalam mitokondria. Sintesis ATP terjadi apabila proton dari ruang antar membran
mengalir kembali ke dalam matriks mitokondria.
Pada setiap putaran siklus asam sitrat empat pasang atom hidrogen
dipindahkan dari isositrat, ֺα-ketoglutarat,suksinat dan malat, melalui aktivitas
dehidrogenasi spesifik. Atom hidrogen ini,pada beberapa tahap memberikan
elektronnya dalam rantai ransport elektron dan menjadi ion H + , yang terlepas dalam
medium cair. Elektron tersebut diangkut sepanjang rantai molekul pembawa elektron
sampai elektron mencapai sitokrom aa3 , atau oksidase sitokrom, yang meyebabkan
pemindahan elektron ke oksigen, yakni molekul penerima elektron terakhir pada
organisme aerobik. Pada saat masing-masing atom oksigen menerima dua elektron
dari rantai tersebut, dua atom H+ , yang setara dengan dua H+ yang dilepaskan
sebelumnya dari dua atom hidrogen yang dipindahkan oleh dehidrogenase, diambil
dari medium cair untuk membentuk H2O (Lehninger.1995:150)
1. Transport Elektron Dengan Kompleks Enzim
Fosforilasi oksidatif memiliki 4 kompleks enzim yang berperan dalam
proses transpor elektron serta ATP sintase yang berperan dalam pembentukan ATP.
1. Kompleks I (NADH Q-reduktase)
Pada kompleks ini terdapat:
 FMN yang berperan untuk menangkap elektron dari hasil oksidasi NADH
 Serangkaian belerang-besi (Fe-S) serta N-2
Terjadi peristiwa:
1.
oksidasi NADH menjadi NAD+ dan melepaskan 2e- serta H+
NADH  NAD+ + 2e- + H+
2. 2e- ditangkap oleh flavin mononukleotida (FMN) , kemudian FMN
mengalami reduksi menjadi FMNH2
NADH + H+ + FMN  FMNH2+NAD+ + 2e3. 2e- dikeluarkan oleh FMNH2akan diteruskan ke serangkaian belerang besi
(Fe-S)
4. Elektron yang dibawa oleh Fe-S akan diteruskan ke N-2 atau pusat inti
belerang besi. Keadaan ini menyebabkan pebedaan konsentrasi dalam
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matriks dan di dalam kompleks enzim. Sehingga memicu ion hidrogen
terpompa masuk ke dalam kompleks.
5. 2e- beserta ion H+ tersebut akan diterima oleh koenzim Q atau ubikuinon yang
kemudian akan dibawa ke kompleks III. Karena koenzim Q tidak hanya
membawa 2e- , menyebabkan koenzim Q mereduksi sehingga menjadi
ubikuinon atau QH2
Reaksi ini menyebabkan perbedaan konsentrasi muatan di matriks dan ruang
antar membran. Sehingga memicu H + terpompa keluar dari matriks ke ruang
antar membran yang berjumlah 4 buah.
2. Kompleks II (suksinat reduktase)
Kompleks II berebeda dari tiga kompleks yang lain karena tidak memompa
proton eperti kompleks yang lain.
Prosesnya :
1) Suksinat dioksidasi oleh gugus prostetik FAD menjadi fumarat.
2) Kemudian FAD tereduksi menjadi FADH2 .
3) Kemudian elektron yang dihasilkan dari reaksi reduksi inidibawa ke
belerang-besi (Fe-S) lalu ke ubikuinon.
4) Kemudian ubikuinon mengalami reduksi menjadi QH 2. Berbeda dengan
NADH Q-reduktase, kompleks suksinat Q-reduktase ini tidak memompa
proton karena perubahan energi bebasdari reaksi yang dikatalisnya terlalu
kecil. Akibatnya, ATP yang terbentuk dari oksidasi FADH 2 lebih sedikit
daripada melalui NADH.
3. Kompleks III (sitokrom reduktase)
Mengandung 2 jenis sitokrom, yaitu sitokrom b dan c1. Kompleks ini juga
mengandung protein FeS serta terdapat sitikrom c yang bkerja sebagai protein
mobile. Sitokrom c ini nantinya akan membawa elektron ke komplek IV.
Kofaktor sitokrom b, c1, dan c adalah besi-protoporfirin yang berperan sebagai
stabilitator agar enzim tetap aktif.
Proses terjadinya adalah :
1) petama ubikuinon tereduksi dan akan diterima oleh sitikrom b.
2) Kemudian 2e- akan dibawa ke sitokrom c1 selanjutnya ke sitokrom c. Hal
ini menyebabkan perbedaan konsentrasi di dalam matriks mitokondria dan
ruang antar membran. Sehingga memicu H+ dari matriks mitokondria
terpompa keruang antar membran yang berjumlah 4.
4. Kompleks IV (sitokrom oksidase)
Proses terjadinya adalah :
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1) Elektron dibawa oleh sitokrom c menuju komplek IV melalui ruang antar
membran. Kompleks IV mengandung 3 sub unit yaitu sub unit 1, 2 dan 3.
2) 2e- yang dibawa sitokrom c dari komplek III akan diterima sub unit 1
3) kemudian kompleks IV ini mengoksidasi 1/2 O2 dengan 2H+ menjadi air.
Bersamaan dengan ini terjadi pemompaan 2 ion H+ ke ruang antar
membran. Di sini O2 berfungsi sebangai penerima elektron terakhir dan
menghasilkan H2O
5. SINTESIS ATP
ATP sintase memiliki 2 kompleks yaitu F0 dan F1.
a. F0
Merupakan saluran proton kompleks ini. Terdiri dari 10 subunit c, subunit
a, dan 2 subunit b. Juga terdiri dari empat jenis rantai polipeptida
b. F1
Adalah tempat dimana ADP diubah menjadi ATP, terdiri dari subunit alfa,
beta, gamma, dan epsilon.
ATP sintase berperan dalam pembentukan ATP ketika terjadi perbedaan
gradien proton yang terdapat di matriks dan ruang antar membran.
Konsentrasi H+ yang tinggi di ruang antar membran, menyebabkan bersifat
asam dan akhirnya enzim ATP sintase menjadi aktif. Selanjutnya, akan
mendorong H+ masuk ke matrik melalui ATP sintase. Masuknya H+ ini akan
memicu serangkaian reaksi dan berakhir pada penambahan fosfat pada ADP
di komplek F1. Untuk setiap 1 pembentuk ATP, diperlukan2 ion hidrogen
yang masuk melalui ATP sintase

C. Mekanisme Shuttle
Proses glikolisis dihasilkan NADH yang merupakan energi selain ATP, dapat dikatakan
energi simpaan. NADH merupakan energi yang belum bisa digunakan, maka untuk dapat
digunakan, harus diubah menjadi ATP terlebih dahulu. NADH hasil proses glikolisis
tersimpan di dalam sitosol, dan untuk dapat diubah menjadi ATP harus dipindahkan ke dalam
mitokondria. Pada mitokondria terdapat membran yang tidak dapatditembus oleh NADH,
maka untuk dapat menembus memban mitokondria digunakanlah mekanisme Shuttle.
Mekanisme shuttle dibagi menjadi dua, yaitu shuttle gliserol 3-fosfat , shuttle Malat.
1. Shuttle gliserol 3-fosfat
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Gambar Shuttle Malat
NADH hasil glikolisis yang masih terdapat di sitosol melepaskan H+ , kemudian



diterima oleh NAD+
Sebelum menjadi gliserol 3-fosfat harus diubah dulu menjadi dihidroksi aseton fosfat,



baru dapat diubah menjadi glisrol 3-fosfat dengan bantuan enzim gliserol 3-fosfat
dehidrogenase.
Setelah menjadi gliserol 3-fosfat baru dapat menembus membran mitokondria .
Dari gliserol 3-fosfat ini kemudian dihasilkan energi. Energi yang dihasilkan bukan




dalam bentuk NADH meainkan FADH. Artinya hasilnya tidak tetap, yaitu dari NADH
yang di sitosol setelah masuk mitokondria dihasilkan energi dalam bentuk FADH.
Karena energi yang dihasilkan dalam bentuk FADH maka hasil ATP nya aka berbeda.



Dengan ketentuan, NADH yang setara dengan 3 ATP dan FADH setara dengan 2 ATP
, maka di sini energi yang dihasilkan setara dengan 2 ATP, bukan 3 ATP.

2.

Shuttle Malat





NADH hasil glikolisis yang masih terdapat di sitosol melepaskan H+ , kemudian
diterima oleh NAD+
Sebelum menjadi malat, harus diubah menjadi oxaloasetat terlebih dahulu.
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Setelah menjadi oxaloasetat baru dapat diubah menjadi malat dengan bantuan enzim



malatedehidrogenase.
Setelah menjadi malat, baru dapat menembus membran mitokondria.
Dari malat yang telah berada dalam mitokondria kemudian dihasilkan energi dalam



bentuk NADH . Artinya hasilnya tetap, yaitu dari NADH yang di sitosol setelah


masuk mitokondria dihasilkan energi dalam bentuk NADH.
Energi yang dihasilkan dalam bentuk NADH maka hasil ATP nya akan sama, yaitu 3
ATP karena NADH setara dengan 3 ATP.

D. Perhitungan Jumlah ATP Yang Dihasilkan

Gambar Hasil ATP Respirasi Aerob
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