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Bab 1   
KONSEP DASAR BIOKIMIA  
 
Hupitoyo S.Kp., M.Kes.   

 

Pendahuluan 
 

engetahuan biokimia sebenarnya tergolong masih muda dibandingkan dengan 

perkembangan ilmu kedokteran yang lain. Biokimia berkembang pesat  di awal abad 

XX  terutama ketika dikaitkan dengan  fisiologi manusia. Proses-proses biomolekuler 

dan fisiologi terus berkembang beriringan dan saling menunjang satu terhadap yang lain, yaitu 

jika terjadi kelainan pada fisiologi maka secara biomolekular juga terjadi perubahan dan 

sebaliknya. Kemajuan teknologi semakin mempermudah identifikasi proses reaksi 

biomolekular baik secara invivo maupun secara invitro, sehingga  Ilmu Biokimia semakin 

berkembang ke arah yang lebih spesifik. Hampir semua disiplin ilmu yang berkaitan dengn  

tubuh manusia dipelajari pada tataran  biomolekuler dan biokimia. 

Lingkup bahasan bab ini adalah menguraikan reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada 

makhluk hidup. Walaupun sebenarnya secara teori Biokimia berkaitan dengan Kimia Dasar, 

Fisika, dan Fisiologi, uraian pada bab ini lebih menekankan pada reaksi molekuler secara 

biologis. Konsep dasar Biokimia akan membahas mengenai definisi dan perkembangan  

Biokimia, serta Bioenergetika. 

Pembahasan pada bab ini akan bermanfaat untuk memberikan pemahaman  mendasar 

tentang berbagai konsep dan reaksi Biokimia dalam tubuh  manusia yang sangat relevan untuk   

memahami kosep dan ketrampilan berikutnya. Setelah mempelajari  bab ini, dan membuat 

latihan serta tes pada setiap topik, mahasiswa akan mampu: 

1. menjelaskan pengertian biokimia; 

2. menjelaskan perkembangan ilmu biokimia; dan 

3. menguraikan konsep bioenergetika.  

 

 

 

 

 

P 
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Keberhasilan  capaian pembelajaran  bab ini  dapat diketahui melalui uji pemahaman 

materi, yaitu dengan mengerjakan  tes pada setiap akhir topik, dengan  hasil yang dinilai 

sebagai berikut:  

 

 

Kategori Score 

Baik sekali 90 – 100 

Baik 80 – 89 

Cukup 60 – 79 

Kurang  45 – 59 

Gagal < 44 

 

Petunjuk Pembelajaran  

 

Setiap bab memuat materi pembelajaran, latihan, ringkasan, evaluasi pembelajaran 

dalam bentuk tes pada setiap akhir topik; serta glosarium, dan kunci jawaban pada setiap akhir 

bab, untuk evaluasi terhadap capaian pembelajaran Anda pada setiap bab. Dengan demikian 

untuk mengetahui kemajuan dan hasil pembelajaran, maka sebelum membaca teori  dalam 

setiap bab, Anda dianjurkan untuk: 

1) mengerjakan soal-soal latihan dan tes yang telah disiapkan dan jangan melihat kunci 

jawaban;   

2) jawablah apa adanya menurut kemampuan Anda. Langkah ini adalah untuk mengukur 

kemampuan awal Anda pada setiap bab;  

3) bacalah materi dalam setiap bab secara menyeluruh;  

4) setelah selesai membaca, kerjakan lagi soal yang sama dan jangan melihat kunci 

jawabannya; 

5) periksalah kedua lembar jawaban tadi berdasar kunci jawaban; dan 

6) bandingkan hasil keduanya dengan penafsiran sebagai berikut: 

a. jika uji awal lebih baik dari pada setelahnya maka perlu membaca lagi  

b. jika hasilnya sama maka juga harus belajar lebih baik lagi. 

c. Jika setelah membaca hasilnya lebih baik maka Anda dinyatakan berhasil 

mempelajari bab ini. 
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Topik 1 
Konsep Dasar Biokimia 

 
alam topik 1 ini akan dibahas mengenai konsep dasar biokimia termasuk Sejarah dan 

bioenergetika. Silakan pelajari sungguh uraian teori dan kerjakan latihan serta tes 

yang ada untuk membantu penguasaan Anda terhadap materi pada topik 1 ini. 

 

A.  PENGANTAR BIOKIMIA 

 

Selama berabad-abad asal mula kehidupan diperdebatkan dan menjadi polemik yang 

tak kunjung selesai sampai teori Abiogenesis diruntuhkan oleh teori Biogenesis pada tahun  

1822-1895 oleh Louis Pasteur. Pertanyaan berikutnya adalah, jika makhluk hidup berasal dari 

makhluk hidup, dari manakah asal mula makhluk hidup yang pertama? Untuk menjawab itu, 

muncullah teori evolusi kimia oleh Harold Urey, yang menyatakan bahwa pada periode 

tertentu, atmosfer bumi mengandung molekul metana (CH4), amonia (NH4), air (H2O), dan 

karbon dioksida (CO2). Karena pengaruh energi dan sinar kosmis yang luar biasa besarnya, zat-

zat tersebut bereaksi menghasilkan suatu zat kehidupan. Pada perioda berikutnya, percobaan 

oleh Stanley Miller berhasil membuktikan teori Harold Urey, bahwa unsur dasar kehidupan 

adalah C, H, O, N seperti yang diketahui sekarang. Namun tetap saja menyisakan pertanyaan 

besar, yaitu  bagaimana  zat ini hidup? 

Terlepas dari pertanyaan yang tidak kunjung selesai tersebut, kemajuan teknologi 

semakin dapat membuktikan zat paling dasar dalam struktur kehidupan dalam bentuk 

partikel, dan perilaku partikel tersebut terhadap kehidupan.  Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa partikel-partikel ini berinteraksi satu dengan yang lain, juga terhadap 

lingkungan dalam membangun dan menjaga kelangsungan kehidupan. Reaksi ini berlangsung 

begitu komplek hingga sebuah reaksi kadang sulit dimengerti prosesnya dan manfaat hasil 

akhirnya.    

 

1.  Atom Sebagai Substansi Dasar Kehidupan  

Struktur paling dasar penyusun kehidupan dan reaktan proses kimia dalam kehidupan 

adalah atom. Atom merupakan partikel terkecil dari sebuah elemen yang tersusun atas 

neutrons (tidak bermuatan), proton (bermuatan positif) dan elektron (bermuatan negatif). 

Elemen merupakan bagian paling sederhana dari sebuah materi. Sebagai contoh Karbon (C) 

atau Hidrogen (H), masing-masing merupakan sebuah elemen. 

D 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.1 

Struktur atom sebuah elemen 
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Sampai saat ini baru  diketahui ada 112 elemen penyusun struktur kehidupan seperti 

dapat dibaca pada gambar 1.2. Elemen tersebut akan  membentuk  materi. Pengertian secara 

umum yang dimaksud materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki 

masa.  Materi dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu materi padat, cari dan gas. 

 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.2 

Tabel elemen penting sebagai penyusun dasar kehidupan 

 

Materi padat, tersusun atas molekul-malekul yang berikatan sangat kuat atau dengan 

kata lain gaya tarik antar molekul sangat kuat sehingga sulit untuk dipisahkan. Dengan 

demikian materi padat memiliki  karakter sebagai berikut: 

1. memiliki bentuk yang relatif tetap;  

2. strukturnya relatif stabil terhadap paparan lingkungan;  

3. wujud sulit diubah kecuali dihancurkan; dan 

4. contoh materi jenis ini pada mahluk hidup adalah: tulang, otot, lemak, sel darah merah, 

pembuluh darah, rambut, dan lain-lain.  
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Materi cair, molekul penyusun  materi cair  berikatan lebih longgar dan  mudah di 

pisahkan. Materi cair memiliki karakter sebagai berikut: 

1. bentuk berubah-ubah menurut tempatnya; 

2. strukturnya dapat berikatan dengan struktur yang lain bahkan dapat membentuk 

struktur baru dengan sifat dan karakter yang sama sekali berbeda dengan struktur 

awalnya; 

3. mudah terpengaruh lingkungan dan berubah wujud; dan 

4. contoh materi cair adalah: plasma, thrombosit, lekosit, cairan limphe, 

liquorcerebrospinal, cairan interartikular, dan sebagainya. 

 

Materi gas, tersusun dari molekul yang berikatan dengan sangat longgar, serta  memiliki 

karakter sebagai berikut:  

1. mudah dipengaruhi oleh lingkungan (suhu, tekanan, ketinggian dan lain-lain); 

2. keberadaannya dapat berasal dari alam atau sebagai hasil suatu reaksi materi yang lain; 

3. reaktif terhadap materi yang lain untuk membentuk materi baru dengan sifat dan 

karakter yang berbeda pula; 

4. sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan; dan 

5. contoh: Oksigen (O2), Karbonmonoksida (CO), karbondiaoksida (CO2), Ozon (O3), dan 

sebagainya. 
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Cara atom-atom materi itu bereaksi membentuk makhluk hidup dapat dipelajari pada          

gambar 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.3 

Sistematika pembentukan organisme dari atom 
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2.  Interaksi Atom Dalam Membangun Sistem Kehidupan  

Partikel-partikel atom yang ada dalam tubuh secara terus menerus berinteraksi satu 

dengan yang lain  dan menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan  untuk menunjang sistem 

kehidupan melalui berbagai jenis reaksi. Reaksi-reaksi ini terjadi karena  molekul-molekul 

mengalami ikatan kimia,  berikatan sesuai dengan  kemampuan melepas atau menarik  unsur 

yang lain dan membentuk  suatu produk yang baru. 

Ikatan  kimia dapat  terjadi antar molekul  karena peran  elektron-elektron yang berada 

di lintasan paling luar, yaitu dengan cara melepas elektron untuk  berpindah ke molekul yang 

lain, atau menerima elektron dari molekul yang lain, atau memakai bersama elektron untuk 

membentuk ikatan. Proses  Ini merupakan prinsip pembentukan ikatan kimia molekul untuk 

menjadi substrat yang lain atau  ketika terjadi proses penguraian (disosiasi). Ada dua  model 

ikatan utama yaitu ikatan ion tunggal dan ikatan kovalen. 

a.  Ikatan Ion Tunggal (Ionic Bonding). 

    Sebuah atom bermuatan netral karena ada keseimbangan antara jumlah proton dan 

elektron.  Jika sebuah atom kehilangan atau menerima elektron, maka  akan terjadi  

perubahan keseimbangan  proton elektron dan terbentuk sebuah partikel yang disebut 

ion. Setelah  atom kehilangan elektron, maka  jumlah proton akan lebih banyak dari 

elektron, sehingga partikel atom ini memiliki muatan positif. Atom  sodium (Na)  dapat 

kehilangan elektron  sehingga  muatannya menjadi positif, seperti tampak pada gambar 

1.4.   
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  Atom Chlorida (Cl) dapat menerima  elektron dan akan menjadi on yang bermuatan 

negatif (Cl-).  Atom bermuatan positif disebut sebagai kation, 

 
 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar  1.4 

Ionisasi atom Na dan Cl dan kemudian berikatan membentuk senyawa NaCl. 

 

Dan yang bermuatan negatif disebut anion. Karena muatan yang berlawanan saling 

menarik,  maka  ion dan kation akan  berikatan yang di sebut sebagai ikatan ionik. Contohnya  

Sodium dan Chloride bereaksi melalui ikatan ionik membentuk sodium chloride (NaCl) atau 

lebih dikenal  sebagai garam dapur (gambar 1.4 dan 1.5). 

 

 

 



 10  Biokimia Darah  ◼    

 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.5 

Reaksi elemen  membuat suatu ikatan ionik. 

 

 

b. Ikatan Kovalen (Covalent Bonding) 

 Ikatan kovalen  terjadi ketika  atom memakai bersama satu atau lebih elektron, untuk 

bergabung sebagai molekul. Contoh ikatan kovalen adalah  ikatan antara dua atom 

hidrogen membentuk molekul hidrogen (H2), yang lebih stabil daripada atom hidrogen, 

karena mengikuti konfigurasi gas mulia Helium (He), yang memiliki 2 elektron. Dua atom 

hidrogen sekarang menyatu  dalam ikatan kovalen.  

 

 
(Sumber: http://1.bp.blogspot.com/-     

 YIT5kUJVmPo/VJDNKsJMzuI/AAAAAAAAA1A/p5rK1UEnJCg/s1600/atom7.png) 

 

Gambar 1.6 

a: Ikatan Kovalen H2 

http://1.bp.blogspot.com/-YIT5kUJVmPo/VJDNKsJMzuI/AAAAAAAAA1A/p5rK1UEnJCg/s1600/atom7.png
http://1.bp.blogspot.com/-YIT5kUJVmPo/VJDNKsJMzuI/AAAAAAAAA1A/p5rK1UEnJCg/s1600/atom7.png
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Jika sepasang elektron dibagi di antara dua atom maka dihasilkan ikatan kovalent 

tunggal seperti pada H2 dan H2O. 

 

 
(Sumber: https://allkimiaku.files.wordpress.com/2009/07/image25221.jpg) 

 

Gambar 1.6  

b: Ikatan Kovalen H2O 

 

Ikatan ini dituliskankan dengan garis tunggal diantara simbol atom yang berikatan 

(contoh: H2, H—H atau H2O, H─O─H).  Jika dua atom memakai bersama empat elektron, yaitu 

dua dari masing-masing atom, akan menghasilkan ikatan kovalen rangkap dua, misalnya  atom 

karbon dengan dua atom oksigen  akan menghasilkan karbodioksida maka terjadi dua ikatan 

kovalen rangkap 2. Ikatan ini di tulis dengan  garis rangkap di antara atom yag berikatan             

(O═C═O). Keterangan mengenai mekanisme pembentukan ikatan ionik dan kovalen, telah 

dibahas dalam mata kuliah Kimia Dasar, terutama topik tentang Ikatan Kimia dan Susunan 

Berkala. Alangkah baiknya Anda membaca kembali materi Kimia Dasar ini. 

 

https://allkimiaku.files.wordpress.com/2009/07/image25221.jpg
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 
 

Gambar  1.7 
Jenis ikatan kovalen tunggal dan rangkap serta aromatik pada zat 

kimia yang diperlukan tubuh manusia  
 

 

Pada reaksi kimia atom, ion, molekul atau campuran saling berinteraksi membentuk 

atau memutus rantai ikatan kimia.  Semua  zat yang terlibat dalam suatu  reaksi kimia disebut 

sebagai reaktan  dan  zat yang dihasilkan  dari reaksi kimia disebut sebagai produk. Ada tiga 

hal yang  dapat terjadi dari suatu reaksi kimia. Pertama bahwa  dalam beberapa reaksi hanya 

sedikit  reaktan yang dicampurkan untuk menghasilkan produk yang lebih komplek misalnya 

untuk mensintesa molekul  yang komplek pada tubuh  dari asupan gizi (nutrient) yang didapat 

dari makanan. Kedua adalah reaksi yang menguraikan dari molekul komplek menjadi produk 

yang lebih sederhana. Contohnya pemecahan makanan menjadi produk dasar yang lebih 

sederhana. Ketiga Ikatan atom yang membentuk produk baru atau memecah atau memutus 

ikatan  lain.  
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.8 

Reaksi  partikel sederhana membentuk ikatan rantai  sebuah  molekul 

fungsional (synthesis reaction/reaksi sintesa/reaksi pembentukan).  

Sebaliknya, dapat terjadi  reaksi penguraian dari molekul komplek menjadi 

partikel pembentuknya yang sederhana (decomposition reaction/reaksi 

penguraian) 

 

Reaksi Pembentukan  

Jika  dua reaktan  atau lebih dicampurkan dan membentuk  produk baru yang lebih  

besar maka proses ini disebut sebagai  reaksi pembentukan (reaksi sintesis). Sebagai contoh,   

gabungan dua asam amino membentuk dipeptida, suatu reaksi sintesis yang melepaskan  air 

dari ikatan asam amino, dan reaksi yang menghasilkan air ini disebut sebagai dehydration 

reaction atau reaksi dehidrasi. Jika reaksi tersebut menghasilkan produk lain dengan mengurai 

reaktan, maka disebut reaksi dekomposisi, seperti tampak pada gambar 1.9. 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.9 

Komponen reaktan menghasikan produk (dengan reaksi sintesis dan dekomposisi) 

 

3.  Model Struktur Molekul Yang Terbentuk dari Ikatan Kimia Dalam  Jaringan Tubuh 

 Manusia 

Wujud molekul dengan struktur kimia tertentu dalam jaringan tubuh yang mudah dan 

sering dikenal dalam keseharian adalah dalam bentuk sebagai berikut. 

 

a. Karbohidrat 

Disebut sebagai karbohidrat karena tulang punggung ikatan kimia ini adalah rantai 

karbon yang berkombinasi dengan  Oksigen dan Hidrogen  yang membentuk air (hydrated). 

Karbohidrat memiliki rangkaian yang bervariasi mulai dari yang sederhana (monosaccharides) 

sampai yang paling komplek  (polysaccharides). Molekul ini merupakan bahan utama energi  

untuk kehidupan.  
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Gugus Gula sederhana 
 
 
 
 
 
 

Struktur kimia dalam 
bentuk jaringan  

 
 
 
 
 

Model Guguspolisakarida 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 
Gambar 1.10 

Gula sederhana (Monosakarida) mejadi gula komplek (polisakarida) 

 
b.   Lemak  

Struktur kimia  lemak  mirip dengan karbohidrat tetapi  masih ditambah ikatan dengan 
fosfor dan nitrogen.  Sama dengan karbohidrat bahwa lemak juga mempunyai varian lain 
sesuai dengan  panjang rantai dan ikatan dengan elemen yang lain. Dalam tubuh lemak 
memiliki fungsi yang fisiologik terhadap organ lain dan sebagai cadangan energi untuk dipecah 
sebagai karbohidrat.  
 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 
Gambar  1.11 

Beberapa model  gugus kimia varian lemak,  (a)Trigliserida dan (b) Asam lemak 
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c.   Protein 

Seluruh gugus rantai protein memiliki atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan juga 

ada yang mengandung sulfur (belerang) yang tersusun dalam ikatan kovalen, dan pada kondisi 

yang lain, rantai protein juga mengikat besi (ferum) dan Iod. Dalam tubuh protein memiliki 

peran yang sangat penting untuk seluruh proses kelangsungan hidup. Sama dengan 

karbohidrat dan lemak, protein juga memiliki struktur dari yang paling sederhana sampai yang 

paling komplek.   

 

 

(a) 
 

(b)  

 

 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 
 

Gambar 1.12 

Struktur dasar protein dan model ikatan dengan struktur yang lain. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

 
(c) 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 
 

Gambar 1.13  

(a) Protein komplek penyusun Hb, (b) rantai tetramer porfirin sebagai rangka 

struktur kimia Hb, (c) Struktur fungsional porfirin 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 
 

Gambar 1.14 

Reaksi molekul kimia dalam mempertahankan sistem keseimbangan tubuh 

yang berlangsung terus menerus pada tingkat selular 
 

 

 
  

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 
Gambar 1.15 

DNA (Deoxyribonucleic Acids) 
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B.  PERKEMBANGAN BIOKIMIA 

 

Biokimia berasal dari kata  Bios = Yunani, artinya “hidup”  dan  chemos “Kimia”, jadi 

artinya pengetahuan yang mempelari tentang reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup, yaitu 

mempelajari pengaruh kimia dalam sel-sel biologis. Sedang pengertian secara umum adalah 

ilmu kimia yang lebih mengarah pada  kimia organik.  

Biokimia berasal dari dua kata, yaitu bio dan kimia, yang berarti sebuah proses kimia 

dalam sel hidup. Teori ini bermula dari upaya untuk mengungkapkan asal muasal kehidupan 

di bumi. Diduga bahwa kehidupan ini dimulai saat ada peristiwa alam luar biasa yang 

menyebabkan terjadinya pembentukan senyawa organik penyusun dasar kehidupan yang 

tidak ada lagi di bumi kecuali sebagai produk aktivitas biologi.  Senyawa pembangun ini 

kemudian disebut sebagai biomolekul.  

Pada perkembangannya substrat ini terus berinteraksi sehingga membangun sebuah 

dimensi ukuran dan bentuk yang mampu bereaksi satu dengan yang lain. Reaksi kimiawi 

biomolekul ini melakukan transformasi energi dan menyusun materi dalam struktur sebuah 

sel yang rumit. Selanjutnya ilmu yang mempelajari  proses kimia  biomolekul pada aktifitas 

kehidupan ini dikenal dengan nama biokimia.   

Pada tahun 1820 Justus Von Liebig mampu mendemonstrasikan bahwa panas dari tubuh 

hewan disebabkan oleh pembakaran makanan yang dimakan, dan dia yang pertama 

menyusun kategori makanan menurut klasifikasi karbohidrat, lemak, dan protein.  Dia juga 

yang memperkenalkan konsep metabolisme, yaitu proses kimia yang membangun dan 

memecah zat dalam suatu organisme. Tahun 1828 zat urea ditemukan dari hasil pemanasan 

ammonium sianat oleh Friedrick Wohler. Tahun 1864 Ernst Hope Seyler mampu 

mengekstraksi pigmen merah dari darah dan berhasil mengkristalkan protein.  Pengetahuan 

biokimia terus berkembang pesat, dan di tengah perdebatan tentang aktifitas peragian, 

Wilhelm Kuhne (1878) memperkenalkan istilah enzim (enzyme) untuk zat organik yang 

mengkatalisis reaksi biologi. Teori ini mematahkan anggapan bahwa sel memiliki kekuatan 

vital  untuk kelangsungan kehidupannya. Pendapat Wilhelm Kuhne   ini sekaligus memperkuat 

teori bahwa organism hidup terdiri dari senyawa kimia yang berinteraksi dalam proses kimia 

yang dapat dijelaskan secara logis (Armstrong, Frank B., 2002).   
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, 

Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.16 

Emil Fischer memberikan dasar kuat 

terhadap pemahaman protein. 

Tahun 1894 Emil Fischer dapat 

mendemonstrasikan analogi spesifik kerja enzim 

dengan substrat sebagai kunci  dan dan anak kunci 

atau  “Key and Lock”  dan ini merupakan sumbangan 

pemikiran ilmiah yang dianut sampai sekarang. Pada  

eksperimen berikutnya Emil Fischer menemukan 

bahwa protein merupakan gugus bangunan kecil 

yang berbeda yang disebut sebagai asam amino 

yang terkait satu dengan yang lain yang membentuk 

rantai panjang.  Secara kimiawi Fischer mensintesis 

protein yang mengandung 18 asam amino dan 

kemudian memperlihatkan penguraiannya dengan 

enzim pencerna. 

 

Teknik yang dikembangkan Fischer untuk menentukan struktur kimia suatu zat sangat 

bermanfaat bagi riset biokimia pada abad keduapuluh, dengan penekanan fisiologi dan kimia 

yang terus mendominasi penelitian di bidang biokimia. Hasil penelitian biokimia yang penting, 

antara lain, adalah berhasilnya diisolasi hormon tiroksin, epinephrin, dan insulin, serta 

identifikasi peran vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak, juga peran asam 

amino dalam nutrisi untuk manusia. Enzimologi terus berkembang pesat, analisis berbagai 

jenis molekul biologi dan karakter perannya dalam metabolisme terus dibuktikan dengan 

penelitian invitro untuk mengungkap peristiwa biologi yang terjadi. Tahun 1930 Sir Han A 

Krebs berhasil memaparkan proses reaksi biokimia yang terkendali dalam sebuah sel dari 

siklus urea. 
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Pada  perioda berikutnya  banyak di pelajari  

kemampuan sel untuk mengubah energy kimia 

dari senyawa organik zat makanan menjadi 

bentuk yang dapat digunakan dalam bentuk 

adenosine trifosfat (ATP), yang sekarang dikenal 

sebagai prinsip bioenergetika. 

Proses-proses yang menghasikan senyawa 

kimia  dapat juga dijelaskan  melalui sebuah 

lintasan biosintetik yaitu  anabolik. Biokimia 

terus dikembangkan bahkan interdisiplin dengan 

ilmu lain juga turut andil dalam perkembangan 

biokimia.  Bila dikaitkan dengan  disiplin ilmu 

yang lain maka posisi biokimia adalah sebagai 

berikut (Tabel 1.1). 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy 

and Physiology) 

 

Gambar 1.17 

Sir Han A Krebs 

Tabel 1.1 

Hubungan Biokimia dan Disiplin Ilmu Lain 

 

Disiplin Ilmu Posisi Terhadap Biokimia 

Kimia Organik Mempelajari sifat-sifat biomolekul 

Fisiologi manusia Mempelajari aktifitasnya 

Genetika 
Penyimpanan, pemindahan dan ekspresi informasi 

genetika 

Biofisika 
Pemanfaatan teknik-teknik fisika untuk mempelajari 

struktur biomolekul. 

Nutrisi 

Pemanfaatan  pengetahuan tentang metabolisme 

untuk menjelaskan kebutuhan makanan bagi 

mahluk hidup untuk dapat mempertahankan 

kehidupannya 

Patologi Klinik 
Studi tentang pemahaman keadaan sakit dari sudut 

pandang molekular.  

Mikrobiologi 

Mempelajari aktivitas kimia mikroorganisme, jalur-

jalur metabolisme, dan mekanisme 

pengendaliannya. 

Biologi sel Mempelajari pembagian kerja biokimia dalam sel 

 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 21 

 

C.  BIOENERGETIKA 

 

Setiap benda di muka bumi ini menyimpan energi dalam wujud yang berbeda-beda. 

Benda-benda mati (baik padat, cair, maupun gas) memiliki energi potensial maupun   energi 

kinetik. Energi potensial artinya energi tesebut masih diam/tersimpan dan akan 

keluar/terekspresi ketika ada sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut.  Misalnya Ketika 

kayu dibakar maka akan berubah menjadi karbon dan mengeluarkan energy dalam bentuk 

panas. Bubuk mesiu yang diledakkan dalam sebuah tabung (selongsong) akan berubah   

menjadi karbon dan mengeluarkan energi dalam bentuk panas dan tekanan yang sekaligus 

merupakan gaya yang bekerja pada timah (proyektil), sehingga proyektil memiliki energi 

kineti. Air yang mengalir akan memutar turbin/kincir air dan keduanya akan memberikan 

energi kinetik dan energi ini kemudian dapat dimanipulasi menjadi bentuk energi yang lain. 

 

 
 

Gambar 1.18  

Kayu yang terbakar berubah menjadi karbon dan mengeluarkan energi dalam             

bentuk panas 
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Gambar 1.19 

Peluru yang melesat merupakan bentuk energi kinetik yang dikeluarkan benda mati 

 

Pada benda hidup yaitu tumbuhan, hewan, dari bakteri, virus sampai dengan 

hewan/mahluk bertulang belakang seperti manusia justru membutuhkan energi untuk 

kelangsungan hidupnya. Organisme yang memiliki klorofil akan memanfaatkan cahaya untuk 

memperoleh energi dalam proses fotosintesis, yaitu proses mengubah cahaya matahari 

menjadi energi kimia melalui suatu rangkaian reaksi biomolekul dalam rangka memperoleh 

bahan bakar untuk menjaga kelangsungan kehidupannya.  Sebaliknya organisme non- 

fotosintetik tidak dapat menggunakan cahaya matahari sebagai energinya, maka harus 

menggunakan energi kimiawi dari biomolekul nutrient sebagai sumber energinya. 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.20 

Fotosintesis pada klorofil 

 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar. 1.21 

Nutrien diurai menjadi molekul-molekul dalam proses kimia dan mengeluarkan energi 
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1.  Definisi Bioenergetika  

Bioenergetika adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang menyertai 

reaksi biokimia. Selama reaksi berlangsung  akan  diikuti oleh pelepasan energi baik ketika 

reaksi pada tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi sampai yang lebih rendah. Pada 

sistem non biologik dapat menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya dan 

dapat diubah menjadi energi mekanik atau energi listrik. Pada sistem biologik bersifat 

isotermik dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. 

2.  Definisi Energi Bebas  

Perubahan pada energi bebas merupakan bagian dari perubahan energi total pada 

sistem yang dapat melakukan pekerjaan, yaitu energi yang berguna dan dkenal dalam 

berbagai sistem kimia sebagai potensi kimia.  

3.  Hukum atau Kaidah Termodinamika dalam Sistem Biologis  

a. Kaidah pertama:  Hukum Penyimpangan 

Hukum ini menyatakan “Energi total sebuah sistem, termasuk energi sekitarnya 

adalah konstan”. Ini berarti bahwa saat terjadi perubahan di dalam sistem tidak 

ada energi yang hilang atau diperoleh. Namun energi dapat dialihkan atau diubah 

menjadi energi bentuk lain. Contohnya energi kimia dapat diubah menjadi energi 

listrik, panas, mekanik dan sebagainya. 

b. Kaidah kedua: Hukum Ketidakteraturan 

 Kaidah kedua menyatakan: “entropi total sebuah sistem harus meningkat bila 

proses ingin berlangsung spontan”. Entropi adalah derajat ketidakteraturan atau 

keteracakan sistem (random). Entropi akan mencapai taraf maksimal di dalam 

sistem seiring sistem mendekati keadaan seimbang yang sejati.  

 Dalam kondisi suhu dan tekanan konstan, hubungan antara perubahan energi 

bebas (∆G) pada sebuah sistem yang bereaksi, dengan perubahan entropi  (∆S), 

diungkapkan dalam persamaan: 

 

      ∆G = ∆H – T∆S 

 

 Keterangan: ∆H adalah perubahan entalpi (panas) dan T adalah suhu absolut 

 

 Di dalam kondisi reaksi biokimia, mengingat ∆H kurang lebih sama dengan ∆E, 

yaitu perubahan total energi internal di dalam reaksi, maka ∆G dapat diungkapkan 

dengan persamaan: 

  

      ∆G = ∆E – T∆S 

 Jika ∆G bertanda negatif, reaksi berlangsung spontan dengan kehilangan energi 

bebas (reaksi eksergonik). Jika ∆G sangat besar, reaksi benar-benar berlangsung 
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sampai selesai dan tidak bisa membalik (irreversibel). Jika ∆G bertanda positif, 

reaksi berlangsung hanya jika memperoleh energi bebas (reaksi endergonik). Bila 

∆G sangat besar, sistem akan stabil tanpa kecenderungan untuk terjadi reaksi. Bila 

∆G adalah nol, sistem berada dalam keseimbangan dan tidak ada perubahan yang 

terjadi. 

4.  Senyawa Fosfat Sumber Energi Tinggi  

Semua organisme harus mendapatkan energi bebas dari lingkungannya untuk 

mempertahankan kehidupan. Organisme autotrofik melakukan metabolisme dengan proses 

eksergonik sederhana, misalnya tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari, 

bakteri tertentu menggunakan reaksi Fe3+. Sebaliknya organisme heterotrofik, memperoleh 

energi bebasnya dengan melakukan metabolisme yaitu pemecahan molekul organik 

kompleks. 

Adenosin trifosfat (ATP) berperan sentral dalam pemindahan energi bebas dari proses 

eksergonik ke proses endergonik. ATP adalah nukleotida trifosfat yang mengandung adenin, 

ribosa dan 3 gugus fosfat. Dalam reaksi di dalam sel, ATP berfungsi sebagai kompleks Mg2+.  

Nilai energi bebas baku hasil hidrolisis senyawa-senyawa fosfat penting dalam biokimia 

tertera pada Tabel 1.2.  Terlihat bahwa nilai hidrolisis gugus terminal fosfat pada ATP terbagi 

menjadi 2 kelompok. Pertama, fosfat berenergi rendah yang memiliki ∆G lebih rendah dari 

pada ∆G0 pada ATP. Kedua, fosfat berenergi tinggi yang memiliki nilai ∆G lebih tinggi daripada 

∆G0 pada ATP, termasuk di dalamnya, ATP dan ADP, kreatin fosfat, fosfoenol piruvat dan 

sebagainya. Senyawa biologik penting lain yang berenergi tinggi adalah tiol ester yang 

mencakup koenzim A (misal asetil-KoA), protein pembawa asil, senyawa-senyawa ester asam 

amino yang terlibat dalam sintesis protein, S-adenosilmetionin (metionin aktif), uridin difosfat 

glukosa, dan 5-fosforibosil-1-pirofosfat. 

 

Tabel 1.2 

Energi Bebas Baku Hasil Hidrolisis Beberapa Senyawa Organofosfat Yang Memiliki Peran 

Penting Dalam Biokimia 

 

Senyawa 
∆G 0 

kJ/mol kkal/mol 

FosfoenolpiruvatKarbamoil fosfat  

1,3-bifosfogliserat 

(sampai 3-fosfogliserat) 

Kreatin fosfat 

ATP à ADP + Pi 

ADP à AMP + Pi 

Pirofosfat 

-61,9-51,4  

 

-49,3 

-43,1 

-30,5  

-27,6 

-27,6 

-14,8-12,3  

 

-11,8 

-10,3 

-7,3  

-6,6 

-6,6 
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Senyawa 
∆G 0 

kJ/mol kkal/mol 

Glukosa 1-fosfat 

Fruktosa 6-fosfat 

AMP 

Glukosa 6-fosfat 

Gliserol 3-fosfat 

-20,9 

-15,9 

-14,2 

-13,8 

-9,2 

-5,0 

-3,8 

-3,4 

-3,3 

-2,2 

 

Gugus fosfat berenergi tinggi oleh Lipmann dilambangkan dengan (~P). Simbol ini 

menunjukkan bahwa gugus yang melekat pada ikatan, pada saat peralihan pada suatu 

akseptor yang tepat, akan mengakibatkan pemindahan kuantitas energi bebas yang lebih 

besar. Oleh karena itulah sebagian ahli biokimia lebih menyukai istilah potensial pemindahan 

gugus daripada ikatan berenergi tinggi. Berdasarkan posisi ATP pada Tabel 1.2, maka ATP 

merupakan donor fosfat berenergi tinggi (donor energi bebas) bagi senyawa-senyawa di 

bawahnya. Di sisi lain, ADP dapat menerima fosfat berenergi tinggi untuk membentuk ATP 

dari senyawa yang berada di atas ATP dalam tabel. Akibatnya siklus ATP/ADP menghubungkan 

proses-proses yang menghasilkan ~P dan proses-proses yang menggunakan ~. Dengan 

demikian ATP terus dikonsumsi dan terus diproduksi. Proses terjadi dengan kecepatan sangat 

tinggi, karena depot ATP/ADP sangat kecil dan hanya cukup untuk mempertahankan jaringan 

aktif dalam beberapa detik saja. 

Ada 3 sumber utama ~P yang berperan dalam konservasi atau penangkapan energi. 

a. Fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah sumber ~P terbesar dalam 

organisme aerobik. Energi bebas untuk menggerakkan proses ini berasal dari 

oksidasi rantai respirasi di dalam mitokondria dengan menggunakan oksigen.  

b. Glikolisis. Dalam glikolisis terjadi pembentukan netto dua ~P yang terjadi akibat 

pembentukan laktat. 

c. Siklus asam sitrat. Dalam siklus asam sitrat satu ~P dihasilkan langsung pada tahap 

suksinil tiokinase. 

d. Hubungan Antara ∆G, Konsentasi Substrat Dan Produk  

 

Bila nilai ∆G yang negatif mengisyaratkan bahwa ATP dihidrolisisis menjadi ADP dan Pi, 

maka konsentrasi subsrat akan berkurang dan konsentrasi produk akan meningkat sampai  

mencapai kesetimbangan. Rasio ini bergantung pada ∆G  dan terutama ditentukan oleh  

perbedaan energi ikatan kimia  pada produk dan  reaktan. Bila nilai ∆G  positif, maka produk 

memiliki energi lebih besar dari reaktan sehingga terjadi penimbunan substrat dan produk 

berkurang. 
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5.  Transformasi  Energi Untuk  Melakukan Kerja 

Penggunaan 8 kkl dari hidrolisis ATP melibatkan mekanisme perubahan energi 

(transformasi), yaitu energi ikatan kimia ATP menjadi gerakan serat otot atau pembentukan 

ikatan kimia baru.  

 

 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.22 

 ATPase myosin 
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Transformasi ini  melalui tahapan-tahapan  pemutusan fosfat berenergi tinggi pasa ATP 

melalui ikatan dengan enzim  dan di sertai perubahan konformasi enzim. Pada serat otot yang 

berkontraksi misalnya, hidroslis ATP  yang terikat pada ATPase myosin  mengubah konformasi  

enzim sehingga enzim terlepas dan terikat dengan filament aktin.  

6.  Energi Pada Proses Transport 

Pada kerja transport terutama proses transport aktif,  ikatan fosfat  berenergi tinggi  

pada ATP  digunakan untuk memindahkan senyawa melawan gradient konsentrasi. Misalnya 

Na, K,   ATPase  menggunakan energi ATP untuk memompa Na keluar sel. Energi  ikatan kimia 

ATP diubah  menjadi gradient konsentrasi Na melalui perubahan ikatan Na, K, ATPase  sewaktu 

enzim ini melakukan  fosforilasi dengan memutuskan ATP. Gerakan  Na mendorong ikatan 

senyawa  ke dalam sel pada protein kotranspor. Dengan demikian, Na akan terus dipompa 

keluar sel. Diperkirakan energi yang dibutuhkan untuk transport aktif sekitas 10% - 30% dari 

BMR. 

7.  Energi Proses Biosintesis 

Tubuh mensintesis molekul besar seperti DNA, glikogen, gliserol dan protein dari 

senyawa yang lebih kecil. Jalur sintesis ini disebut sebagai jalur anabolik. Reaksi  yang 

melibatkan pembentukan ikatan peptide (sintesis protein), ikatan  -C-C- (sintesis asam lemak), 

ikatan –C-N- (sintesis urea), ikatan –C-O- (sintesis triasilgliserol), semuanya  secara  

termodinamis tidak menguntungkan oleh karena proses ini memerluka energi dari ATP.  

Proses biosintesis adalah proses yang membutuhkan energi karena produk yang dihasilkan 

memiliki ikatan kimia  yang lebih tinggi daripada energi ikatan reaktan dan karena sistem lebih 

teratur.   

Energi  untuk jalur anabolik disediakan  oleh proses pemutusan  ATP baik  dalam satu 

langkah enzimatik tunggal  atau dalam sistematika  beberapa  enzimatik  dalam membentuk 

senyawa aktif lainnya. Pada  umumnya  jumlah  energi ikatan fosfat ATP  yang digunakan cukup 

memberikan jalur dengan ∆G negatif.  Glikogen misalnya, suatu senyawa yang  terdiri dari 

unit-unit glukosil yang diikat oleh ikatan glikosidat, di mana pembentukan ikatan ini 

memerlukan energi yang diberikan oleh pemutusan empat ikatan fosfat berenergi tinggi yang 

berasal dari ATP, yaitu satu ATP ikatan fosfat berenergi tinggi berupa UTP, satu pirofosfat (PPi), 

dan satu pada UDP-glukosa (Gambar 1.23). 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.23 

Energi sintesis glikogen 

 

Jalur anabolik sintesis glikogen melibatkan beberapa  senyawa dengan ikatan energi 

tinggi, yaitu ATP, UTP, UDP-glukosa dan PPi. Perhatikan  urutan fisiologinya, yaitu: 1) transport 

glukosa di awal adalah difusi fasilitasi dan tidak memerlukan fasilitasi; 2) fosforilasi glukosa  

yang dikatalisis oleh heksokinase dan glukokinase menggunakan ikatan fosfor berenergi tinggi 

(~P) pada ATP;  3) glukosa-6-fosfat dapat masuk jalur glikolisis; 4) perubahan glukosa-6-fosfat 

menjadi glukosa-1-fosfat oleh glukofosfokinase mencetuskan jalur sintesis  glikogen;                    

5) UDP-glukosa pirofosforilase memutuskan sebuah (~P) pada UTP untuk membebaskan 

pirofosfat; 6) pirofosfat mengalami hidrolisis melepaskan energi tambahan; dan                              

7) UDP-glukosa juga memiliki energi ikatan yang tinggi  yang diputuskan pada penambahan 

sebuah unit glikosil pada ujung  rantai polisakarida glikogen.  

Selanjutnya ∆G yang negatif membantu sel menahan glukosa dalam bentuk ikatan gula 

terfosforilasi dan  mencegah  glukosa-6-fosfat diubah kembali untuk menjadi glukosa oleh 

heksokinase. Semua sel dapat memindahkan glukosa melintasi membran plasma melalui 

protein transport, tetapi sel tidak memindahkan glukosa-6-fosfat karena gugus fosfat 

bermuatan  negatif dan  berukuran besar.  Dengan demikian sekali  gukosa-6-fosfat terbentuk  

akan masuk jalur  pembentukan  glikogen, yaitu glikolisis atau jalur lain di dalam sel tersebut. 

Ketika berolah raga berat otot memperoleh  glukosa-6-fosfat dari simpanan glikogen dan 

kecenderungan glukosa-6-fosfat diubah kembali menjadi glukosa dan meninggalkan sel. 
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8.  Energi Pembentukan ATP 

Energi untuk pembentukan ikatan fosfat berenergi tinggi  pada ATP berasal dari oksidasi  

bahan bakar oleh proses pernafasan. Bila sepotong kayu dibakar maka  ikatan karbon-

hidrogen di dalam kayu tersebut akan bergabung dengan  oksigen (O2) membentuk CO2 dan  

H2O dan energi dibebaskan sebagai panas. Tetapi pernafasan  mengubah bentuk 

(transformasi) sebagian besar energi dalam  ikatan  -C–H dan C--C  dari bahan bakar menjadi 

suatu bentuk yang dapat digunakan  untuk mensintesis  ATP. Di dalam tubuh energi dari 

oksidasi bahan bakar dihemat untuk pemindahan elektron dan hidrogen dari bahan bakar  ke 

koenzim penerima  elektron terutama NAD dan FAD. Bahan bakar  mendapat  oksigen relatif 

terhadap hidrogen yang dikandungnya tetapi oksigen ditambahkan dari H2O.   Hasil akhir 

oksigen bahan bakar CO2 terutama terbentuk dari oksidasi gugus asetil dari asetil-KoA dalam 

siklus asam trikarbosilat. 

Koenzim penerima elektron memberikan elektron dari oksidasi bahan bakar kepada O2 

melalui rantai transport elektron, yaitu serangkaian protein yang terletak di bagian dalam 

membran mitokondria. Rantai transport elektron mengubah bentuk energi yang diperoleh 

dari transfer elektron NAD+ tereduksi dan FAD tereduksi kepada O2 menjadi gradien proton 

transmembran elektrokimia melintasi membran mitokondria bagian dalam. Gradien 

elektrokimia ini kemudian digunakan untuk sintesis ikatan fosfat berenergi tinggi pada ATP 

melalui proses yang dikenal sebagai oksidatif. Reaksi ini terutama berlangsung di dalam 

mitokondria, yang merupakan mesin dari sel tersebut. 

9.  Energi untuk Reaksi Oksidasi-Reduksi 

Koenzim Penerima-Elektron. NAD+ dan FAD menerima elektron sebagai atom hidrogen 

(FAD) atau sebagai ion hidrida (NAD+), dan mengalami reduksi dalam reaksi. Energi dari ikatan 

kimia bahan bakar kemudian terdapat dalam bentuk tereduksi pembawa elektron. Sewaktu 

koenzim yang tereduksi memberikan elektron ini kepada rantai ekspor elektron, koenzim yang 

tereduksi mengalami reoksidasi. Koenzim mana yang digunakan terutama bergantung pada 

sifat gugus fungsional yang memberikan elektron dan, tentu saja, pada enzim yang 

mengkatalisis reaksi tersebut. NADP+, yaitu NAD+ dengan sebuah fosfat ekstra melekat ke 

gugus ribosom pada adenosin, juga dapat menerima elektron dalam reaksi oksidasi-reduksi. 

Namun NADPH tidak secara langsung memberikan elektron tersebut ke rantai transpor 

elektron. Malahan, elektron tersebut biasanya diberikan ke jalur biosintetik atau detoksifikasi 

di dalam sel. 

Potensial Reduksi. Energi yang tersedia untuk sintetis ATP dari reaksi oksidasi-reduksi 

sering dinyatakan sebagai ∆E0´(perbedaan potensial reduksi pasangan oksidasi-reduksi) dan 

bukan ∆G0´. Potensial reduksi, E0´, dari suatu senyawa adalah besar energi (dalam volt) yang 

dibebaskan sewaktu senyawa tersebut mendapat elektron. Potensial ini dapat dianggap 

sebagai ekspresi kesediaan senyawa menerima elektron. Dalam jalur metabolik, elektron 
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biasanya dipindahkan dari senyawa dengan potensial reduksi yang rendah ke senyawa dengan 

potensial reduksi yang tinggi. Oksigen yang merupakan penerima elektron terbaik, memiliki 

potensial reduksi terbesar (yaitu, paling bersedia menerima elektron dan mengalami reduksi). 

Makin negatif potensial reduksi suatu senyawa, makin besar energi yang tersedia sewaktu 

senyawa ini memberikan elektronnya kepada oksigen. Misalnya, potensial reduksi NAD+ lebih 

negatif (-0,320 volt) daripada riboflavin (-0,200 volt), dan dengan demikian ∆G0´ untuk oksidasi 

NADH oleh O2
 biasanya lebih besar daripada ∆G0´ untuk oksidasi protein yang mengandung 

riboflavin. Nilai untuk NADH adalah sekitar -53 kkal dan untuk FAD (2H) adalah sekitar -41 kkal. 

10.  Pembentukan ATP 

Fosforilasi Oksidatif. Jalur utama oksidasi bahan bakar adalah glikolisis, oksidasi asam 

lemak, oksidasi badan keton, siklus asam sitrat (siklus trikarboksilat), jalur pentosa fosfat, dan 

jalur masing-masing untuk oksidasi setiap asam amino. Dalam semua jalur tersebut, oksidasi 

bahan bakar terjadi melalui pemberian elektron kepada NAD+, NADP+, dan FAD. Sintesis ATP 

dari jalur-jalur ini bergantung pada energi yang dibebaskan oleh pemindahan elektron dari 

pembawa yang tereduksi ke O2 dan pada fosforilasi oksidatif—oleh karena itu seluruh jalur 

tersebut adalah jalur aerobik. Jalur-jalur ini menggunakan hampir seluruh O2 yang kita hirup. 

Fosforilasi Tingkat Substrat. Salah satu cara untuk membentuk ikatan fosfat berenergi 

tinggi adalah lewat ATP metabolisme bahan bakar yang ada—fosforilasi tingkat substrat 

(substrate level phosphorylation). Fosforilasi tingkat substrat adalah pembentukan ikatan 

fosfat berenergi tinggi yang sebelumnya tidak ada tanpa penggunaan O2 molekular. Misalnya, 

pada jalur glikolitik antara glukosa dan laktat, ATP dihasilkan dari pemindahan fosfat berenergi 

tinggi dari zat antara jalur glikolitik ke ADP. Salah satu zat antara pada jalur glikolitik yang 

mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi, fosfeonolpiruvat, memiliki ∆G0´ hidrolisis sebesar 

-14 kkal. Suatu enzim memindahkan fosfat dari fosfeonolpiruvat ke ADP untuk menghasilkan 

ATP dalam suatu reaksi eksotermik. Perubahan glukosa menjadi laktat tidak menghasilkan 

pemindahan elektron netto ke NAD+ atau FAD, sebagai akibatnya O2 tidak digunakan sebagai 

penerima elektron. Oleh karena itu, jalur ini disebut glikolisis anaerobik. Glikolisis anaerobik 

adalah satu-satunya jalur yang tersedia untuk mengubah energi bahan bakar menjadi ATP 

dalam jaringan yang tidak memiliki mitokondria, misalnya eritrosit (sel darah merah). 

Ikatan Fosfat Berenergi Tinggi Lainnya. Pemindahan energi dari ikatan fosfat berenergi 

tinggi pada ATP ke ikatan kimia lainnya juga berperan dalam penggunaan energi untuk kerja. 

Salah satu contoh adalah penggunaan ikatan fosfat berenergi tinggi pada UTP untuk sintesis 

glikogen. Contoh lain adalah pemindahan fosfat berenergi tinggi pada kreatin fosfat ke ADP 

untuk pembentukan cepat ATP di tempat penggunaan ATP di otot dan otak. 

Topik 1 ini telah membahas mengenai Dasar-dasar Biokimia yang meliputi Prinsip dasar 

biokimia, sejarah perkembangan, dan bioenergetika. Sila buat latihan dan tes 1 untuk menguji 

pemahaman Anda terhadap materi pada topik 1 ini. 



 32  Biokimia Darah  ◼    

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1)  Sebutkan unsur dasar kehidupan yang dapat diidentifikasi secara kimiawi dari suatu 

 organisme. 

2)  Organisme pada dasarnya adalah sekumpulan struktur fungsional yang menjalankan 

 fungsi biologis. Struktur yang paling mendasar penyusun organisme adalah …. 

3)  Sebutkan sifat materi yang berwujud cair. 

4)  Jelaskan model interaksi partikel atom dalam tubuh yang lazim. 

5)  Sebutkan elemen penyusun DNA.  

6)  Di awal perkembangan biokimia semua ahli yakin bahwa ada kekuatan vital yang dapat 

 memberikan energi kehidupan, tetapi Justus Von Liebig berpendapat lain. Jelaskan 

 pendapatnya yang akhirnya mematahkan pendapat lama. 

7)  Mengapa pendapat Wilhelm Kuhne segera dapat diterima untuk mengubah anggapan 

 yang berlaku pada masa itu?   

8)  Jelaskan apa yang dimaksud Emil Fischer dengan kerja enzim sebagai “Key and Lock”. 

9)  Bagaimana tubuh memperoleh energi untuk pembakaran? 

10)  Jelaskan perbedaaaan organisme berklorofil dan yang tidak berklorofil dalam 

 memperoleh energi. 

11)  Sebutkan postulat hukum termodinamika. 

12)  Berikan contoh fenomena yang memenuhi hukum termodinamika pertama. 

13)  Sebutkan 3 sumber utama yang berperan dalam konsevasi energi. 

14)  Ketika energi sudah terbentuk maka akan di gunakan  untuk kegiatan aktifitas biologis. 

 Sebutkan contoh aktifitas tersebut.  

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1)  Unsur dasar kehidupan adalah C, H, O, dan N. 

2)  Atom. 

3)  a.    Mudah dipengeruhi oleh lingkungan (suhu, tekanan, ketinggian dsb) 

  b.  Keberadaannya ada di alam  atau hasil suatu reaksi materi yang lain. 
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c.  Reaktif terhadap materi yang lain untuk membentuk materi baru dengan sifat dan 

 karakter yang berbeda pula. 

d.  Sangat mempengaruhi kelangsungan kehidupan. 

4)  a.  Ikatan tunggal  

 b. Ikatan rangkap (kovalen) 

5)  Struktur pokoknya adalah protein (molekul yang mengandung karbon, hidrogen, 

 oksigen, nitrogen, dan fosfor) 

6)  Bahwa panas dari badan hewan disebabkan oleh pembakaran makanan yang dimakan 

 dan J.V Liebig yang pertama menyusun kategori makanan menurut klasifikasi 

 karbohidrat, lemak, dan protein.  J.V  Liebig juga yang memperkenalkan konsep 

 metabolisme yaitu  proses kimia yang membangun dan memecah zat dalam  suatu 

 organisme. 

7)  Karena istilah enzyme memiliki efek kerja yang mirip dengan teori peragian saat itu.  

8)  Artinya bahwa kerja enzim sangat spesifik terhadap substrat tertentu sebagai kunci dan 

 dan anak kunci yaitu satu enzim hanya bekerja terhadap satu substrat saja.  

9)  Sel akan mengubah energi kimia dari senyawa organik zat makanan menjadi bentuk 

 adenosine trifosfat (ATP) sebagasi energi pembakaran.  

10)  Organisme berklorofil memanfaatkan cahaya untuk reaksi biokimia dalam mendapatkan 

 energi, sedang organisme non klorofik memanfaatkan energi kimiawi dari biomolekul 

 nutrient sebagai sumber energinya. 

11) Hukum termodinamika 1. menyatakan: “Energi total sebuah sistem, termasuk energi  

sekitarnya, adalah konstan”; hukum termodinamika 2 menyatakan: “entropi total 

sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin berlangsung spontan”.  

12)  Contohnya energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik, panas, mekanik dan 

 sebagainya 

13)  Ada 3 sumber utama ~P yang berperan dalam konservasi atau penangkapan energi, 

 yaitu:  1) Fosforilasi oksidatif, 2) Glikolisis, 3) Siklus asam sitrat  

14) Transformasi energi untuk melakukan kerja. Energi tersebut adalah 1) energi pada 

proses transport, 2) energi proses biosintesis, 3) energi pembentukan; 4) ATP, dan 5) 

energi untuk reaksi oksidasi-reduksi. 

 

Ringkasan 
 

Struktur paling dasar penyusun kehidupan dan reaktan proses kimia dalam kehidupan 

adalah atom. Unsur dasar kehidupan adalah dibangun oleh atom C (karbon), H (hidrogen), O 

(Oksigen), dan N (nitrogen), yang merupakan bagian paling sederhana dari sebuah materi, 

sebagai.  Materi dibedakan menjadi tiga wujud yaitu padat, cair, dan  gas. 
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Model interaksi atom dalam membangun sistem kehidupan adalah dengan membentuk 

senyawa yang memiliki ikatan kimia yang digolongkan pada ikatan ion tunggal  (ionic bonding)  

dan ikatan kovalen (covalent bonding). Model struktur ikatan kimia dalam  jaringan yang 

mudah dan sering dikenal dalam keseharian adalah dalam bentuk senyawa: karbohidrat, 

lemak, protein dan asam nukleat (nucleic acids): DNA and RNA.  

Pada tahun 1820 Justus Von Liebig  mendemonstrasikan bahwa  panas dari badan hewan 

disebabkan oleh pembakaran makanan yang dimakan dan Ia yang pertama  menyusun 

kategori makanan menurut klasifikasi karbohidrat, lemak, dan protein.  Tahun 1894 Emil 

Fischer  mendemonstrasikan  spesifitas kerja enzim dengan substrat sebagai analogi kunci  dan 

dan anak kunci atau “Key and Lock”.  Emil Fischer menemukan bahwa protein merupakan 

gugus bangunan kecil yang berbeda yang disebut sebagai asam amino yang terkait satu 

dengan yang lain yang membentuk rantai panjang. Tahun 1930 Sir Han A Krebs berhasil 

memaparkan proses reaksi biokimia yang  terkendali dalam sebuah sel dari siklus urea . 

Organisme berklorofil memanfaatkan cahaya untuk memperoleh energi dalam proses 

fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia 

melalui suatu rangkaian reaksi biomolekul dalam rangka memperoleh bahan bakar untuk 

menjaga kelangsungan kehidupannya. Organisme non-fotosintetik menggunakan energi 

kimiawi dari biomolekul nutrient sebagai sumber energinya.                                                                                                     

Sistem non biologik menggunakan energi panas untuk melangsungkan kerjanya dan 

dapat diubah menjadi energi mekanik atau energi listrik. Pada sistem biologik bersifat 

isotermik dan menggunakan energi kimia untuk memberikan tenaga bagi proses kehidupan. 

Hukum termodinamika dalam sistem biologik adalah: pertama:  Hukum Penyimpangan 

yaitu “energi total sebuah sistem, termasuk energi sekitarnya, adalah konstan ”; kedua: 

Hukum Ketidakteraturan, yaitu entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin 

berlangsung spontan.  

Ada 3 sumber utama ~P yang berperan dalam konservasi atau penangkapan energi, 

yaitu 1) fosforilasi oksidatif , 2) glikolisis, dan 3) siklus asam sitrat. Transformasi energi untuk 

melakukan kerja adalah sebagai berikut: 1) energi pada proses transport, 2) energi proses 

biosintesis, 3) energi pembentukan, 4) ATP, dan 5) energi untuk reaksi oksidasi-reduksi. 
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Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Semua benda di permukan bumi ini adalah sekumpulan materi. Elemen merupakan 

 bagian paling sederhana dari sebuah materi adalah …. 

A. Atom  

B. neutron 

C. proton 

D. elektron  

E. karbon 

 

2)  Dari senyawa berikut ini, yang membentuk ikatan kovalen tunggal adalah …. 

A. NaCl 

B. H2O 

C. NaOH 

D. HCO3 

E. O2 

 

3)  Struktur protein yang membedakan dengan struktur karbohidrat dan lemah adalah

 unsur …. 

A. Hidrogen  

B. Carbon  

C. Nitrogen  

D. Oksigen  

E. Sulfur  

 

4)  Unsur penyusun DNA, antara lain, adalah …. 

A. Fe+ 

B. Cl- 

C. H+ 

D. Mg+ 

E. Na+ 
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5)  Spesifisitas kerja enzim terhadap substrat yang digambarkan Emil Fischer adalah sebagai 

 “Key and Lock” artinya …. 

A. dapat mengkatalisis semua substrat yang cocok dengan konfigurasinya 

B. konfigurasi dapat berubah-ubah  

C. substrat akan menyesuaikan  konfigurasi protein 

D. satu ezim hanya bekerja terhadap satu substrat saja 

E. enzim menyesuaikan konfigurasi substrat 

 

6)  Uji aktifitas enzim yang paling optimal dapat dilakukan secara …. 

A. Invitro 

B. Invivo 

C. Insitu 

D. Inculture 

E. Inkubasi 

 

7)  Energi pada organisme seperti manusia didapatkan dari .... 

A. Siklus Piruvat 

B. Siklus urea 

C. Siklus Carbon  

D. Siklus Citrat 

E. Siklus Acetil Ko-A 

 

8)  Mana dari pernyataan berikut ini yang memenuhi criteria hukum termodinamika …. 

A. Energi kimia menjadi gerakan otot 

B. Pembakaran batubara menjadi listrik 

C. Aliran air memutar turbin  

D. Peluru ditembakan 

E. Semua benar 

 

9)  Sumber utama Energi tinggi (~P) adalah …. 

A. Fosforilasi oksidatif  

B. Lipolisis 

C. Glukoneogensis 

D. Oksidasi-reduksi 

E. Lactic acid cicle 
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10)  Energi yang digunakan Na- Pump dalam cel adalah …. 

A. energy transport.  

B. energi biosintesis.  

C. energi pembentukan  

D. ATP,  

E. energi  reaksi oksidasi-reduksi 

 

11)  Mana yang akan di ubah oleh pernafasan menjadi energi …. 

A. H–C 

B. –H–H− 

C. −C–H  

D. –O–  

E. –O–H–  

 

12)  Sumber energy pada manusia di produksi dalam proses ….  

A. Siklus Piruvat  

B. Siklus entero hepatic  

C. Siklus Acetoacetat 

D. Siklus Lacttat 

E. Siklus Krebs.  
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Topik 2 
Proses Biokimia Dalam Tubuh Manusia 

 
alam topik 2 ini akan dibahas mengenai berbagai proses yang termasuk 

metabolisme biokimi adalam tubuh manusia, terutama mengenai 

biokatalisator/enzim, termasuk mekanisme kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi 

serta pengendaliannya. 

 

A. DEFINISI  

 

Metabolisme adalah proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan 

eksistensi  kehidupan biologis dalam  berbagai tingkat dan jenis sel, baik sel hewan, termasuk 

manusia, maupun tumbuhan.  Dalam berbagai macam proses metabolisme tujuan pokoknya 

adalah menghasilkan glukosa, karena glukosa merupakan pusat semua metabolisme, bahan 

bakar universal dan merupakan sumber karbon untuk sintesis sebagian besar senyawa yang 

lain. Semua nutrient dalam   bentuk asupan yang dikonsumsi akan diurai   menjadi  glukosa, 

dan  bila asupan  berkurang  glukosa  akan di bentuk dari  fraksi-fraksi yang lebih  sederhana.  

Seluruh sel manusia menggunakan glukosa untuk memperoleh energi.  Glukosa juga 

merupakan prekusor sintesis berbagai macam gula dalam rangka menyusun senyawa khusus 

misalnya,  laktosa, antigen permukaaan sel, nukleotida dan glikoaminoglikan. Glukosa juga 

merupakan prekusor pokok senyawa non karbohidrat antara lain,  asam lemak,  kolesterol, 

hormon steroid, asam amino, dan asam nukleat. Hanya senyawa yang disintesis dari  vitamin, 

asam amino esensial dan asam lemak esensial yang tidak dapat disintesa dari  glukosa. Di 

dalam sel, glukosa mengalami fosforilasi oleh suatu heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat dan 

dioksidasi menjadi  sumber ATP untuk semua jenis sel. Sel yang tidak memiliki mitokondria 

tidak dapat menahan oksidasi bahan bakar lain. ATP dihasilkan dari glikolisis anaerobik 

(perubahan glukosa menjadi laktat). Sel yang memiliki mitokondria mengoksidasi glukosa 

menjadI CO2 dan H2O melalui glikolisis dan siklus asam trikarboksilat. Sebagian jaringan, 

misalnya otak, bergantung pada oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O untuk penyediaan 

energi karena kapasitas jaringan dalam menggunakan bahan bakar lain terbatas. 

 

 

 

 

 

D 
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(Sumber: Biokimia Kedokteran Dasar, Dawn et al,2008) 

 

Gambar  1.24  

 Bagan  interelasi glukosa, sebagai  bahan paling dasar dalam sistem metabolisme untuk 

menyusun  senyawa lain yang secara klinik memiliki peran dan fungsi yang                                              

sangat berbeda dengan  glukosa. 

 

Glikolisis dan siklus asam trikarboksilat menghasilkan zat antara yang digunakan untuk 

sintesis asam amino dan gugus gliserol serta asam lemak pada triasilgliserol. Pada oksidasi 

melalui jalur fosfat, menghasilkan NADPH yang berperan untuk reaksi biosintetik dan  

mencegah kerusakan oksidatif pada sel. Dalam jalur ini, glukosa mengalami dekarboksilasi 

oksidatif menjadi gula 5-karbon (pentosa), yang dapat masuk kembai ke jalur glikolitik. 

Glukosa 6-fosfat juga diubah menjadi UDP-Glukosa, yang memiliki banyak fungsi di dalam 
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sel. Peran utama UDP-Glukosa adalah pada sintesis glikogen, yaitu polimer untuk 

menyimpan glukosa. Walaupun sebagian besar sel memiliki glikogen sebagai pemasok 

glukosa dalam keadaan darurat, namun simpanan terbesar adalah di otot dan hati. Glikogen 

otot digunakan untuk menghasilkan ATP selama kontraksi otot. Glikogen hati digunakan 

untuk mempertahankan kadar glukosa darah saat puasa dan olahraga atau pada saat 

kebutuhan meningkat. UDP-Glukosa juga digunakan untuk membentuk gula lain dan 

galaktosa. Glukosa dapat dipertukarkan sementara saat terikat ke UDP. UDP-Galakatosa 

digunakan untuk sintesis laktosa di kelenjar payudara. Di hati, UDP-Glukosa dioksidasi 

menjadi UDP-Glukuronat, yang digunakan untuk mengubah bilirubin dan senyawa toksik 

lainnya menjadi glukuronida untuk diekskresi. 

Dengan demikian metabolisme merupakan suatu proses yang  terdiri atas dua  reaksi, 

yaitu proses memecah molekul-molekul besar yang kompleks menjadi bentuk yang lebih 

sederhana, dengan tujuan mendapatkan energi (ATP), proses yang lazim disebut sebagai 

katabolisme, dan   proses menyusun   molekul besar  dari molekul yang lebih kecil dengan 

tujuan   untuk  membentuk cadangan  energi  atau materi  struktural yang fungsional, yaitu 

proses lazim disebut anabolisme. Proses anabolik dan katabolik  selalu terjadi  secara 

berimbang.  

 

B. KATABOLISME 

 

Berikut ini akan dibahas proses katabolisme bahan karabohidrat dan glikogen. 

 

1. Katabolisme  Bahan Karbohidrat  

Perhatikan contoh   katabolisme glukosa  dari bahan karbohidrat. Karbohidrat adalah 

sumber kalori sebagian besar populasi. Proses  pengubahan  karbohidrat menjadi 

monosakarida terjadi melalui glikosidat antara  berupa gula. Enzim utama yang berperan 

adalah  amylase α-pancreas, saliva, dan  komplek  disakaridase semispesifik di membran 

brush border. Glukosa, galaktosa dan  fruktosa yang terbentuk oleh  enzim pencernan akan 

dipindahkan ke dalam epitel absorbtif usus halus. Setelah  sampai di sel usus halus, gula  

mengalami fosforilasi oleh heksokinase menjadi glukosa-6-fosfat dan masuk jalur metabolik 

glikolisis, pentose fosfat, dan sintesis glikogen. Jalur glikolisis dan  pentosa fosfat adalah   

reaksi katabolisme  sedang  jalur sintesis glikogen adalah  reaksi anabolisme.  

a. Jalur Glikolisis.  Jalur glikolisis bertujuan menghasilkan piruvat sebagai sumber utama 

ATP dan prekusor berbagai zat antara yang diperlukan untuk sisntesis bahan yang lain. 

Jalur ini sangat dipengaruhi oleh kerja insulin dan glukagon sebagai prekusor terhadap 

sekresi glukokinase dan piruvat kinase. Glukokinase diaktifasi oleh hormon insulin 

terutama setelah makan, yaitu ketika kadar glukosa darah di vena porta tinggi, sedang 
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piruvatkinase diaktifasi oleh glukagon ketika kadar gula darah turun atau dalam 

keadaan puasa. Segera setelah mengkonsumsi asupan karbohidrat tinggi akan 

meningkatkan fruktosa-2,6-bifosfat yaitu suatu aktivator alosterik 

fosfofruktosakinase-1 (PFK-1) yang dihasilkan oleh enzim fosfofruktokinase-2-

fruktosa-2,6-bifosfatase. Reaksi terus berlangsung dengan menghsilkan berbagai zat 

antara, salah satunya adalah piruvat. 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.25 

Katabolisme Glukosa Melalui Jalur Glikolisis 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.26 

Gambaran secara umum urutan katalisis molekul glukosa sampai menghasilkan ATP 
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b. Jalur Pentose Fosfat. Jalur pentose fosfat mengoksidasi glukosa-6-fosfat menjadi zat 

antara jalur glikolitik, dan menghasilkan NADPH dan ribose 5-fosfat untuk sintesis 

nukleotida. NADPH dipergunakan untuk jalur reduktif misalnya biosintesis asam 

lemak, detoksifikasi obat oleh monooksigenase, dan sistim pertahanan glutation 

terhadap cedera yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif (ROS). Perhatikan 

gambar 1.27, yaitu patofisiologi hemolisis. Jalur pentose fosfat  terdiri  dari dua fase 

yaitu fase  oksidatif dan fase nonoksidatif. Pada fase oksidatif dihasilkan NADPH dari 

oksidasi irreversible ribulosa-5-fosfat. Pada fase nonoksidatif ribulosa-5-fosfat 

dirubah menjadi ribosa-5-fosfat dan zat antara jalur glikolitik yaitu gula untuk sintesa 

nukleotida. Gula nukleotida digunakan untuk sintesis proteoglikan, glikoprotein, dan 

glikolipid. Proteoglikan adalah komponen karbohidrat yang utama pada matriks 

ekstrasel, tulang rawan, dan cairan ekstra sel (misalnya cairan sinovium sendi). 

Sebagian besar protein ekstrasel adalah glikoprotein, yaitu protein ekstrasel yang 

secara kovalen melekat ke karbohidrat.  
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Gambar 1.27 

Katabolisme Glukosa melalui jalur Pentose fosfat 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.28 

Hemolisis yang disebabkan oleh Spesies Oksigen Reaktif (ROS). 

 

Keterangan untuk gambar 1.28 alaha sebagai berikut. 1) Integritas membran eritrosit 

bergantung  kemampuan eritrosit menghasilkan ATP dan NADH dari glikolisis. 2) NADPH  

dihasilkan oleh jalur pentosa fosfat. 3) NADPH digunakan untuk mereduksi glutation 

teroksidasi  menjadi glutation tereduksi. Glutation sangat penting untuk  mengeleminir H2O2  

dan peroksida lemak yang terbentuk oleh spesies oksigen reaktif (ROS). 4) Pembentukan ion 

superoksida terjadi terus menerus dan oksidasi non enzimatik hemoglobin. Sistem 

pertahanan glutation terganggu karena defisiensi glukosa-6-fosfatdehidrogenase, infeksi, 
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obat tertentu, glikosida purin pada buncis fava. 5) Akibatnya terjadi badan Heinz (kumpulan 

hemoglobin yang mengalami pengikatan silang) pada  membran sel  menyebabkan sel 

mengalami stress mekanis ketika  cairan mengalir melalui kapiler. Akibat adanya ROS, stres 

mekanis, dan  daya lentur (deformabilitas) hemoglobin yang turun  akan menimbulkan 

hemolisis. 

c. Jalur Sintesis Glikogen. Jalur ini merupakan  pembentukan  deposit energi  dalam 

jaringan. Mekanisme jalur sintesis glikogen akan dibahas apda sistem anabolic. 

d. Katabolisme Glikogen (Glikogenolisis). Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa 

yang terdapat dalam sebagian besar   jenis sel. Glikogen terdiri dari unit glukosil yang 

disatukan oleh ikatan α-1,4 dan memiliki cabang cabang α-1,6 di setiap sekitar 8-10 

unit glukosil. Simpanan glikogen terbanyak terdapat di hati dan otot rangka. Glikogen 

foforilase suatu enzim pemutus cabang (debranching enzyme) dapat melakukan hal-

hal berikut: mengeluarkan residu glukosa yang terletak pada setiap titik percabangan, 

mengeluarkan unit-unit glukosil satu per satu dari ujung rantai glikogen, mengubah 

unit glukosil menjadi glukosa-1-fosfat tanpa melalui pembentukan kembali UDP-

glukosa atau UTP.  Glikogen di hati berfungsi sebagai sumber glukosa darah. Degradasi 

glukosa-1-fosfat menghasilkan glukosa-6-fosfat dan dikatalisis oleh   Glukosa-6-

fofastase menjadi glukosa bebas, yang kemudian masuk ke dalam darah. 

Pada otot rangka, glikogen menghasilkan glukosa-6-fosfat untuk sintesis ATP dalam 

jalur glikolitik. Selama berolahraga glikogen fosforilase otot terangsang oleh 

peningkatan cAMP, suatu aktivator alosterik enzim, dan juga oleh fosforilasi. 

Fosforilasi dirangsang oleh pelepasan kalsium selama kontraksi otot, dan oleh hormon  

epinefrin. Pada otot dalam keadaan istirahat, sintesis glikogen menjadi aktif oleh 

peningkatan kadar insulin yang terjadi setelah makan makanan yang mengandung 

karbohidrat. 

Glikogenolisis berarti pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa kembali 

dalam sel. Glikogenolisis tidak dapat terjadi dengan pembalikan reaksi kimia yang 

sama yang dipakai untuk membentuk glikogen; setiap glukosa pada masing-masing 

cabang polimer glikogen dilepaskan oleh proses fosforilase (beberapa enzim lain 

melepaskan molekul glikogen pada titik percabangan). Pada keadaan istirahat, 

fosforilase terdapat dalam bentuk tidak aktif sehingga glikogen dapat disimpan tetapi 

tidak dapat diubah kembali menjadi glukosa. Bila diperlukan pembentukan glukosa 

dari glikogen, maka, yang pertama kali harus diaktifkan adalah fosforilase, yang dapat 

dicapai dalam dua cara, yaitu oleh epinefrin dan oleh Glukagon. 

Aktivasi Fosforilase oleh Epinefrin dan Glukagon. Hormon epinefrin dan glukagon, 

dapat mengaktifkan terutama fosforilase dan dengan demikian menimbulkan 

glikogenolisis dengan cepat. Pengaruh pertama dari masing-masing hormon ini adalah 

meningkatkan pembentukan siklik adenosin monofosfat (cAMP) dalam sel. Zat ini 
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kemudian memulai tingkatan reaksi kimia yang mengaktifkan fosforilase. Epinefrin 

dilepaskan oleh medula adrenal bila sistem syaraf simpatis dirangsang, dengan 

demikian, salah satu fungsi sistem saraf simpatis adalah meningkatkan persediaan 

glukosa untuk metabolisme yang cepat. Fungsi epinefrin ini terjadi dalam sel hati dan 

otot, sehingga berperan, bersama pengaruh lain dari rangsangan simpatis, untuk 

menyiapkan tubuh untuk kerja. Glukagon adalah hormon yang disekresi oleh sel alfa 

pankreas apabila konsentrasi gula darah turun sangat rendah. Ini merangsang 

pembentukan cAMP terutama dalam hati. Dengan demikian, pengaruhnya terutama 

mengubah glikogen hati menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam darah, 

sehingga meningkatkan konsentrasi gula darah.  

Pengaturan Glikolisis Dan Oksidasi Oleh ATP Dan ADP. Pembebasan energi secara 

terus menerus dari glukosa sewaktu energi tidak sedang dibutuhkan oleh sel akan 

merupakan proses yang sia-sia. Untungnya, glikolisis dan oksidasi berikutnya dari 

atom hidrogen secara kontinu dikendalikan penyesuaiannya dengan keperluan sel 

untuk ATP. Pengaturan ini dilakukan oleh sejumlah mekanisme umpan balik 

pengendalian dalam skema kimia, yang paling penting di sini adalah pengaruh ADP 

dan ATP dalam pengaturan kecepatan reaksi kimia dalam metabolisme energi berikut. 

Cara yang penting dimana ATP membantu mengatur metabolisme energi adalah 

pengaruhnya dalam menimbulkan hambatan alosterik dari enzim fosfofruktokinase, 

yaitu enzim yangi membantu pembentukan fruktosa-1,6-fosfat, satu dari langkah awal 

dalam seri reaksi glikolisis. Pengaruh dari ATP yang berlebihan akan menghambat 

glikolisis, yang kemudian menghambat metabolism karbohidrat.  

Pengaturan hubungan yang lain adalah pembentukan ion sitrat dalam siklus asam 

sitrat. Kebanyakan dari ion ini juga menghambat fosfofruktokinase dengan kuat, 

sehingga mencegah proses glikolisis mendahului siklus asam sitrat untuk memakai 

asam piruvat selama glikolisis. 

Cara Lain adalah pengaturan oleh system ATP-ADP-AMP terhadap metabolisme 

karbohidrat, seperti halnya pengaturan pelepasan energi  dari lemak dan protein, 

adalah sebagai berikut. Merujuk kembali  berbagai reaksi kimia untuk membebaskan 

energi, dapat dilihat bahwa pada beberapa tahap yang berbeda, ADP diubah menjadi 

ATP. Jika ADP tidak tersedia, reaksi pada masing-masing tahap tidak dapat terjadi 

secara sederhana, sehingga menghambat degradasi molekul glukosa, molekul lemak, 

atau molekul protein. Kemudian, bila ATP dipakai untuk menghasilkan energi yang 

berbeda fungsi fisiologiknya dalam sel, ADP dan AMP yang terbentuk memulai proses 

energi lagi, dan ADP dan AMP hampir selalu cepat kembali menjadi bentuk ATP. Pada 

cara ini, pentingnya penyimpanan yang banyak dari ATP secara otomatis 

dipertahankan sepanjang waktu, kecuali selama aktivitas seluler yang ekstrim seperti 

yang dapat terjadi pada kerja berat. 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.29 

Glikogenesis pada otot rangka dan hepar untuk simpanan glikogen memiliki fungsi 

yang berbeda. Simpanan glikogen di otot dan sebagian besar sel lain digunakan untuk 

bahan bakar dalam bentuk ATP, sedang di hepar simpanan glikogen digunakan                                             

sebagai sumber glukosa darah. 

 

2.  Katabolisme Bahan Protein  

Protein  dari asupan makanan di dalam tubuh dipecah menjadi asam amino yang di 

serap melalui epitel usus masuk ke dalam sistem peredaran darah dan masuk ke berbagai 

sel untuk disimpan. Asam amino kemudian akan digunakan sel untuk membentuk senyawa 

lain yang mengandung oksigen atau dioksidasi menghasilkan energi. Contoh senyawa yang 

berasal dari asam amino antara lain hormon (tiroksin, epinefrin, insulin), neurotransmitter, 

keratin fosfat, hem, sitokrom, melanin, basa purin dan pirimidin pada nukleotida dan asam 

nukleat. 

Asam amino dapat dioksidasi secara langsung menjadi glukosa yang kemudian  

disimpan  sebagai glikogen. Asam amino  juga dapat diubah menjadi asam lemak dan 

disimpan sebagai triasilgliserol dalam adipose.  Dalam keadaan puasa triasilgliserol dan dan 

glikogen dioksidasi dihepar untuk menghasilkan energi. Sebelum  kerangka karbon 

dioksidasi, nitrogen  dikeluarkan terlebih dahulu membentuk ammonia. Di hepar ammonia 
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diubah menjadi urea agar mudah larut dalam air dan diekskresikan melalui urin, proses ini 

dikenal sebagai daur urea. 

Sebagian asam amino diubah menjadi alanin dan glutamin bersama produk lain dan 

masuk ke dalam sistem peredaran darah. Glutamin dioksidasi  di dalam berbagai bagian sel. 

Di hepar alanin dioksidasi menjadi glukosa dan bagian nitrogennya dioksidasi menjadi urea.  

Pembentukan glukosa dari bahan protein (non karbohidrat) melalui jalur yang disebut 

glukoneogenesis. 

 
  

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.31  

Peran berbagai jaringan dalam katabolisme protein 

 

Hepar merupakan organ utama penyimpan cadangan glukosa darah. Peran hepar 

sangat vital dalam rangka menjaga stabilitas glukosa darah. Dalam keadaan kenyang asam 

amino dikeluarkan dari pencernaaan  ke hepar melalui vena porta untuk  disintesa menjadi 

protein terutama protein darah misalnya albumin dan serum. Kelebihan asam amino diubah 

menjadi glukosa dan triasil gliserol yang dikemas dan disekresikan dalan VLDL (very low 

density lipoproteins). Selama puasa asam amino  dilepaskan dari otot, sebagian  masuk ke 
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dalam darah dan sebagian  dioksidasi secara parsial  menjadi alanin dan glutamin. Di ginjal 

glutamin disintesa menjadi serin dengan membebaskan amonia. Di dalam usus glutamin 

diubah menjadi alanin. Alanin merupakan  asam amino  glukogenik yang kemudian masuk 

ke dalam hepar dan dioksidasi menjadi  glukosa dan senyawa keton setelah melepaskan  

nitrogennya.  

 

 
 

(Sumber: eeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.32 

Bagan Katabolisme Protein Dalam Keadaan Puasa 

 

3.  Katabolisme Bahan  Lemak  

Lemak yang terkandung dalam  asupan makanan  adalah dalam bentuk triasilgliserol 

dan akan mengalami emulsi dalam usus oleh garam empedu  dan dicerna oleh lipase 

menjadi asam lemah dan 2-monoasilgliserol. Setelah diserap oleh epitel usus akan diubah 

menjadi triasilgliserol lagi dalam bentuk kilomikron dan disekresikan melalui  limpe ke dalam 

darah.  Sebagian besar lemak dalam tubuh dikategorkan dalam  asam lemak dan 

triasilgliserol,yaitu: gliserofosfolipid, sfingolipid; eikosanoid; kolesterol, garam empedu dan 

hormon steroid; sertabvitamin  yang larut  dalam lemak. Walaupun beragam strukturnya,  
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semua lemak bersifat  tidak larut dalam air. Gliserofosfolipid dan sfingolipid, yang 

mengandung asam lemak ester, dapat ditemukan di antara permukaan (interface) 

lipoprotein darah dan di sekeliling struktur tersebut terdapat air.   
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.33 

Katabolisme Lemak Dengan Produk Antara 

 

Lemak  membran ini membentuk sawar hidrofobik antar kompartemen sub seluler 

serta antar konstituen sel dan lingkungan antar sel. Asam lemak polyunsaturated  yang 

mengandung 20 karbon membentuk eikosanoid yang mengatur berbagai proses dalam 

tubuh (misalnya: leukotrin, prostaglandin, dan tromboksan). Kolesterol berperan sebagai 

stabilisator lapis ganda (lipidbilayer), fosfolipid membran sel dan prekusor garam empedu, 

hormone steroid, serta mengatur pertumbuhan  dan reproduksi. Lipoprotein berdensitas 

sangat rendah (verylow density lipoproteins, VLDL) dibentuk di hati  dari bahan karbohidrat. 

VLDL merupakan  produk dari glukosa yang mengalami esterifikasi ke gliserol untuk 

membentuk triasilgliserol  yang dikemas dalam VLDL dan di sekresikan ke dalam darah. VLDL 

dikatalis oleh lipoprotein lipase agar dapat dimetabolisir dalam sel dan sebagian dikatalis 

menjadi lipoprotein berdensitas antara (Intermediate density lipoprotein/IDL). 
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.34 

Katabolisme Triasilgliserol Dalam Kondisi Puasa 

 

Katabolisme Bahan Non Karbohidrat Menjadi Glukosa - “Glukoneogenesis” 

 

Bila simpanan karbohidrat tubuh untuk sintesis glukosa berkurang, maka  katabolisme 

diarahkan kepada bahan-bahan non karbohidrat, dalam hal ini adalah  asam amino, gliserol 

dan laktat. Proses ini disebut glukoneogenesis.  Hampir 60% asam amino dalam protein 

tubuh dapat diubah dengan mudah menjadi karbohidrat, sedangkan sisa 40% mempunyai 

konfigurasi kimia yang sulit dikatabolisasi.  

Setiap asam amino diubah menjadi glukosa dengan proses kimia yang sedikit berbeda, 

misalnya: alanin dapat diubah secara langsung menjadi asam piruvat yang sederhana 

dengan proses deaminasi; asam piruvat kemudian diubah menjadi glukosa. Beberapa asam 

amino yang  mengandung tiga, empat, lima, atau tujuh atom karbon, lebih rumit untuk 

diubah menjadi   gula; oleh karena harus memasuki jalur fosfoglukonat. Interkonversi yang 

sama dapat mengubah gliserol menjadi karbohidrat.  
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(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 
Gambar 1.35 

Sebuah Model Glukoneogenesis 

 

Glukosa 
 

 
Glukosa  6-fosfatase                  Pi 

 
 

Glukosa 6-P 
 
 

Fruktosa 6-P 
 

           Fruktosa bifosfatase             Pi 
 

Fruktosa 1,6-P 
 
 

   DHAP           Gliseraldehida 3-P 
              NADH 
               NAD+ 

 
 Gliserol 3  fosfat 

 
                                               ADP 

 
    ATP 

 
 Gliserol              
    Fosfoenolpiruvat 
GDP                                                                                                         
PEP       GTP                                                          
karbokinase 

              Oksaloasetik                                                                                                
Piruvat                 Laktat 

  Piruvatdekarboksilase Alanin,asam amino 
 

Oksaloasetik                    Siklus ATK                                                    
 

   Asam lemak 
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C. ANABOLISME  

Anabolisme adalah proses pembentukkan atau pembangunan suatu substrat untuk 

menjadi sutu zat antara atau substrat produk. Proses ini merupakan mekanisme tubuh 

dalam menjaga keseimbangan terhadap hasil proses katabolisme. Bila bahan katabolik 

melimpah    artinya asupan makanan berlebihan, seluruh nutrient tersebut tetap akan 

dikatabolik menjadi “glukosa” sebagai pusat metabolisme. Kadar glukosa yang tinggi 

merupakan “feed-back” positif terhadap hormon dan enzim untuk mengubah molekul-

molekul ini menjadi sebuah substrat yang lain. Anabolisme memiliki ciri:   

1.  Sintesismolekulbesardarimolekullebihkecil 

2.  Memerlukan energy (ATP) 

3.  Dapatdigunakanuntukmembentukmateri structural  

4.  Menyimpan  nutrient yang berlebihan 

 

 
HEPAR    
    
Glukosa  VLDL  OTOT 
 VLDL  CO2 + H2O 

Trigliserida  LPL  
 VLDL-TG  

Asam lemak –KoA   TG  
   Adiposa 

Gliserol Tri Fosfat    
 Gliserol Asam Lemak   

 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.36 

Glukosa dalam hepar disintesis menjadi trigliserida yang disimpan dalam lemak dan otot 

 

Proses glukoneogenesis juga menggambarkan suatu reaksi anabolik yatu mekanisme 

tubuh mensintesis glukosa dari substrat yang lebih kecil. Pada gambar 1.37, fraksi-fraksi 

protein akan melewati siklus asam trikarboksilat dahulu baru proses sintesis dimulai yaitu 

ketika oksaloasetat dikatalis oleh fosfoenolpurivatkarboksilase. Rantai reaksi ini, baik yang 

berasal dari gliserol maupun asam amino, akan melewati proses sintesis fruktosa terlebih 

dahulu.  
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  Glukosa  
    
  Pi 

Glukosa 6-fosfatase 
    
  Fruktosa 6-fosfat  
    
  Pi 

Fruktosa 1,6-bifosfatase 
    
  Fruktosa 1,6-

bifosfatase 
 

    
Dehidroksiaseton fosfat Gliseraldelhid trifosfat 

    
Gliserol Gliserol trifosfat   
    
  Fosfoenolpiruvat  
    
  Fosfoenolpiruvat-

karboksilase 
 

Siklus ATK        Oksaloasetat   
    
  Asam amino  
 Piruvat 

karboksilase 
 Alanin 

Asam Amino  Piruvat Laktat 
    

 

(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.37 

Dari asam amino dapat disintesis substrat-substrat lain sebagai bahan sisntesis molekul 

yang lebih besar 

 

1.  Hormon Utama Yang Terlibat Dalam Proses Metabolisme 

Pada proses metabolisme terdapat hormon yang merespon terhadap dinamika 

kuantitas dan kualitas asupan makanan yang berdampak terhadap proses fisiologis tubuh. 

Insulin dan glukagon diangap hormone penting dalam homeostasis metabolisme karena 

keduanya secara terus menerus berfluktuasi merespon pola asupan. Hormon lain yang turut 

berpengaruh terhadap metabolsme adalah pinephrine, norepinephrine, dan kortisol.  
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Insulin merupakan hormon utama untuk proses anabolisme yang mendorong sintesis 

glukosa menjadi glikogen yang disimpan dalam hati dan otot, sintesis gliserol dari glukosa 

dalam hati dan penyimpanannya dalam jaringan adipose, serta penyerapan asam amino dan 

sintesa protein dalam otot rangka. Insulin juga meningkatkan sintesis albumin dan protein 

darah dan juga dalam hati, juga meningkatkan penggunaan glukosa sebagai bahan bakar, 

dengan merangsang transport glukosa ke dalam otot jaringan adipose.  Pada saat yang sama 

insulin menghambat mobilisasi bahan bakar. Sekresi insulin terutama akibat stimulasi kadar 

glukosa darah yang meningkat dan kadarnya meningkat 30 -45 menit setelah makan 

makanan tinggi karbohidrat. Kadarnya kembali ketingkat basal seiring dengan penurunan 

kadar glukosa darah sekitas 120 menit setelah makan. 

Glukagon bekerja untuk mempertahankan ketersediaan bahan bakar, apabila tidak 

tersedia glukosa dalam makanan, dengan merangsang pelepasan glukosa dari glikogen hati 

melalui mekanisme glukoneogenesis dari laktat, gliserol, dan asam amino. Glukagon 

tersekresi dengan penurunan hormon insulin dan penurunan kadar glukosa darah, oleh 

karena itu kadar terendahnya adalah setelah konsumsi makanan berkarbohidrat tinggi. 

Tempa tkerja glukagon berada di hepar dan tidak mempengaruhi metabolisme otot rangka. 
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(Sumber: eeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.38 

Pengaturan sintesis dan penguraian glikogen dalam hepar oleh epinephrin dan glukagon 

 

Epinephrin adalah hormon yang disekresikan dari medulla ginjal atas sinyal sistem 

saraf yang mengisyaratkan kebutuhan glikogen yang meningkat. Ini terjadi ketika reflek 

upaya penyelamatan dari bahaya, otot rangka membutuhkan glukosa darah dalam jumlah 

besar untuk menghasilkan ATP, akibatnya terjadi glukogenolisis di hepar.  Epinephrin 

merangsang glukogenolisis di hepar melalui dua jenis sel yang berbeda yaitu sel agonis α 

dan agonis β. 

a.  Stimulasi terhadap reseptor β. Epinephrin yang bekerja pada terhadap resptor β 

 menyalurkan sinyal melalui protein G ke adenilatsiklase yang meningkatkan cAMP 

 dan mengaktifkan protein kinase A, oleh karena itu proses katalisis dan sintesis 

 glikogen di hati oleh epinephrin dan glukagon adalah sama (Gambar 1.38). 
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b.  Stimulasi terhadap reseptor α. Pengikatan epinephrin dengan reseptor α 

 mengaktifkan glikogenolisis dan menghambat sintesis glikogen terutama dengan 

 mengaktifkan Ca2+ di hepar. Efek epinephrin ini difasilitasi oleh sistem transduksi 

 fosfatidilinositobifosfat (PIP2)-Ca2+. Sinyal ini disalurkan dari reseptor epinephrin 

 ke fosfolipase C yang terikat ke membran oleh protein G.  Fosfolipase C menghidrolisis 

 PIP2 untuk membentuk diasilgliserol (DAG) dan inositoltrifosfat (PIP3). Inositoltrifosfat 

 merangsang pengeluaran Ca2+ dari reticulumendoplasma. Ca2+dan diasilgliserol 

 mengaktifkan protein kinase C dan berikatan dengan kalmodulin. Demikian rantai 

 reaksi terus berjalan sampai akhirnya mengaktifkan enzim (Gambar 1.39). 

 

 
(Sumber: Seeley, et al, 2004, Anatomy and Physiology) 

 

Gambar 1.39 

Efek Pengikatan Epinephrin di Reseptor α 

 

Tabel 1.3 

Efek Fisiologis Hormon Metabolisme 

 

Hormon Fungsi Jalur Metabolik 

Insulin Meningkatkan 
penyimpanan bahan 
bakar setelah makan 
dan mendorong 
pertumbuhan. 

Merangsang penyimpanan glukosa 
sebagai glikogen dalam otot dan 
hepar. 
Merangsang sintesis asam lemak 
dan penyimpanannya. 
Merangsang pengambilan asam 
amino dan sintesis protein. 
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Hormon Fungsi Jalur Metabolik 

Glukagon Memobilisasi bahan 
bakar. 
Memeprtahankan 
glukosa darah selama 
puasa. 

Mengaktifkan glukoneogenesis dan 
glikogenolisis selama puasa. 
Mengaktifkan pelepasan asam 
lemak dari jaringan adiposa. 

Epinephrin Memobilisasi bahan 
bakar selama stress 
akut. 

Merangsang produsi gula dari 
glikogen otot dan hepar. 
Merangsang pelepasan asam lemak 
dari jaringan adipose. 

Kortisol Mempersiapkan 
kebutuhan jangka 
panjang. 

Merangsang asam amino dari 
protein otot 
Merangsang glukoneogenesis 
Merangsang pelepasan asam lemak 
dari jaringan adiposa. 

 

Tabel 1.4 

Pengaturan Simpan Glikogen Hati dan Otot 

 

Kondisi Pengatur Respon Jaringan 

Hepar 

Puasa Darah: Glukagon meningkat    
Insulin Jaringan Menurun       
cAMP meningkat  

Penguraian glikogen 
meningkat                               
Sintesis glikogen menurun  

Makanan 

karbohidrat 

 Darah: Glukagon Insulin:  
meningkat Glukosa meningkat 
Jaringan:  cAMP   menurun                                 
Glukosa   meningkat 

Penguraian glikogen   
menurun Sintesis glikogen 
meningkat 

Olah raga dan 
stres 

Darah; Epinephrine meningkat                 
Jaringan:  cAMP   meningkat                         
Ca2+- kalmodulin meningkat 

Penguraian glikogen 
meningkat Sintesis glikogen 
menurun  

Otot 

Puasa (Istirahat) Darah Insulin menurun  Sintesis glikogen menurun 
Transport glukosa menurun  

Makanan 
karbohidrat 

Darah Insulin meningkat Sintesis glikogen meningkat   
Transport glukosa 
meningkat 

Olah raga  Darah Epinephrine   meningkat           
Jaringan:  cAMP    meningkat 
Ca2+- kalmodulin meningkat 

meningkat Sintesis glikogen 
menurun Pengurian 
glikogen meningkat 
Glikolisis 
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Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1)  Mengapa glukosa disebut sebagai pusat metabilosme?  

2)  Jelaskan perbedaan katabolisme glikogen di hepar dengan di otot. 

3)  Sebutkan jalur metabolisme pokok glukosa. 

4)  Mengapa jalur katalisis pentosafosfat sangat penting bagi tubuh? 

5)  Sebutkan karakter suatu proses anabolik.  

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1)  Semua nutrient dalam bentuk asupan yang di konsumsi akan diurai menjadi glukosa, dan 

 bila asupan berkurang glukosa akan di bentuk dari fraksi-fraksi yang lebih sederhana.  

 Seluruh sel manusia menggunakan glukosa untuk memperoleh energi.   

2)  Glikogen otot digunakan untuk menghasilkan ATP selama kontraksi otot. Glikogen hati 

 digunakan untuk mempertahankan kadar glukosa darah saat puasa dan olahraga atau 

 pada saat kebutuhan meningkat.  

3)  (a) glikolisis, (b) pentose fosfat dan (c) sintesis glikogen. 

4)  Jalur pentosafosfat menghasilkan NADPH yang dipergunakan untuk reduktif a 

 biosintesis asam lemak, detoksifikasi obat oleh monooksigenase dan sistim pertahanan 

 glutation terhadap cedera yangdi sebabka oleh spesies oksigen reaktif (ROS).  

5)  Anabolisme memiliki ciri:   

a.  Sintesis molekul besar dari molekul lebih kecil 

b.  Memerlukan energy (ATP) 

c.  Dapat digunakan untuk membentuk materi structural  

d.  Menymoan nutrient yang berlebihan  
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Ringkasan 
 

Metabolisme adalah proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk mempertahankan 

eksistensi  kehidupan biologis  dalam  berbagai tingkat dan jenis sel hewan maupun tumbuhan.  

Dalam berbagai macam proses metabolisme, tujuan pokoknya adalah menghasilkan glukosa, 

karena glukosa merupakan  pusat semua metabolisme, bahan bakar universal, dan merupakan 

sumber karbon untuk sintesis sebagian besar senyawa yang lain. Glukosa juga merupakan 

prekursor sintesis berbagai macam gula dalam rangka menyusun senyawa khusus misalnya,  

laktosa, antigen permukaaan sel, nukleotida dan glikoaminoglikan. Glukosa juga merupakan 

prekursor pokok senyawa non karbohidrat antara lain,  asam lemak,  kolesterol, hormon 

steroid, asam amino, dan asam nukleat. Hanya senyawa yang disintesis dari  vitamin, asam 

amino esensial, dan asam lemak esensial yang tidak dapat disintesis dari  glukosa.  

Setelah  sampai di seluar, gula  mengalami fosforilasi oleh heksokinase menjadi                   

glukosa-6-fosfat dan masuk jalur metabolik glikolisis, pentose fosfat, dan sintesis glikogen. 

Jalur glikolisis  bertujuan  menghasilkan  piruvat   sebagai sumber utama ATP   dan prekursor    

berbagai zat antara yang diperlukan untuk sisntesis bahan yang lain.  

Jalur pentose fosfat mengoksidasi glukosa-6-fosfat menjadi zat antara jalur glikolitik  dan 

menghasilkan NADPH dan ribose-5-fosfat untuk sintesis nukleotida. NADPH dipergunakan 

untuk  jalur reduktif misalnya biosintesis asam lemak detoksifikasi obat oleh monooksigenase 

dan sistim pertahanan glutation terhadap cedera yang disebabka oleh spesies oksigen reaktif 

(ROS).  

Anabolisme adalah proses pembentukan atau pembangunan suatu substrat untuk 

menjadi suatu zat antara atau substrat produk. Proses ini merupakan mekanisme tubuh dalam 

menjaga keseimbangan terhadap hasil proses katabolisme. Bila bahan katabolik melimpah    

artinya asupan makanan berlebihan, seluruh nutrient tersebut tetap akan dikatabolik menjadi 

“glukosa” sebagai pusat metabolisme. Anabolisme memiliki ciri:  a) sintesis molekul besar dari 

molekul lebih kecil; b) memerlukan energy (ATP); c) dapat digunakan untuk membentuk 

materi struktural; dan d) menyimpan nutrient yang berlebihan. 

Insulin dan glukagonvdianggap hormonvpenting dalam homeostasis metabolik karena 

keduanya secara terus menerus berfluktuasi merespon pola asupan. Hormon lain yang turut 

berpengaruh terhadap metabolsme adalah epinephrin, norepinephrin, dan kortisol. Insulin 

merupakan hormone utama untuk proses anabolik yang mendorong sintesis glukosa menjadi 

glikogen yang disimpan dalam hati dan otot, sintesis gliserol dari glukosa dalam hati dan 

penyimpanan dalam jaringan adipose, serta penyerapan asam amino dan sintesa protein 

dalam otot rangka.  
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Glukagon bekerja untuk mempertahankan ketersediaan bahan bakar, apabila tidak 

tersedia glukosa dalam makanan, dengan merangsang pelepasan glukosa dari glikogen hati 

melalui mekanisme glukoneogenesis dari laktat, gliserol, dan asam amino. Epinephrin adalah 

hormon yang disekresikan dari medulla ginjal atas sinyal sistem saraf yang mengisyaratkan 

kebutuhan glikogen yang meningkat. Ini terjadi ketika reflek upaya penyelamatan dari bahaya, 

otot rangka membutuhkan glukosa darah dalam jumlah besar untuk menghasilkan ATP, 

akibatnya terjadi glukogenolisis di hepar.   

 

Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Glukosa juga merupakan prekusor sintesis berbagai macam gula untuk menyusun 

 senyawa khusus. Mana dibawah ini yang tidak disusun dari glukosa …. 

A. Ascorbic acid (vit C) 

B. Laktosa 

C. antigen permukaaan sel 

D. Nukleotida 

E. Glikoaminoglikan 

 

2)  Dalam prose katabolisme bahan non karbohidrat mana berikut ini yang bersifat    

 glukogenik …. 

A. asam lemak 

B. Kolesterol 

C. hormone steroid 

D. asam amino  

E. Semua jawaban benar. 

 

3)  Saraf simpatis juga berfungsi meningkatkan persediaan glukosa untuk metabolisme 

 yang cepat. Prekusor stimulsi simpatis ini berasal dari …. 

A. Peningkatan glukoda darah  

B. Peningkatan kadar triasilgliserol  

C. Stimulasi saraf 

D. Stimulasi thermis 

E. Penurunan Kolesterol 
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4)  Pada sintesis glukosa dari asam amino, maka akan memproduksi hasilkan berupa …. 

A. Urea 

B. Amoniak 

C. Amonium  

D. Diamina 

E. Creatin  

 

5)  Horomon yang tidak ikut berperan dalam proses metabolisme adalah …. 

A. Insulin 

B. Testoteron 

C. Glukagon 

D. Eoinephrine 

E. Kortisol. 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1) A.   

2) B.   

3) E   

4) C.  

5) D  

6) A  

7) B 

8) E   

9) A.   

10) A   

11) C   

12) E   

 

Tes 2 

1) A  

2) C.   

3) D.   

4) A.   

5) B.   
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Glosarium 
 
Atom : merupakan partikel terkecil dari sebuah elemen yang tersusun 

atas neutron (partikel tidak bermuatan), proton (bermuatan 

positif) dan elektron (bermuatan negatif) 

Materi : adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki 

masa dan    

dibedakan menjadi tiga wujud yaitu padat, Cair dan Gas. 

Reaktan : adalah semua substan yang terlibat dalam suatu reaksi kimia 

yaitu dalam proses ion, molekul, atau campuran saling 

berinteraksi membentuk atau memutus rantai. 

Produk : adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi kimia. 

Karbohidrat : adalah senyawa yang memiliki ikatan kimia dengan tulang 

punggung   rantai karbon dan berkombinasi dengan Oksigen 

dan Hidrogen yang membentuk air (hydrated). 

Lemak : Struktur kimia lemak mirip dengan karbohidrat tetapi masih 

memiliki ikatan dengan fosfor dan nitrogen. 

Protein : Gugus rantai protein memiliki atom karbon, hidrogen, oksigen, 

nitrogen dan juga mengandung sulfur (belerang) yang 

tersusun dalam ikatan kovalen dan pada kondisi yang lain 

rantai protein juga mengikat besi (ferum) dan Iod.  

DNA 

(Deoxyribonucleic 

acids) dan RNA  

(Ribonucleic acid)   

: adalah materi genetik yang sangat dikenal dalam 

pengendalian proses kehidupan dengan struktur pokoknya 

adalah protein, yaitu molekul yang terbentuk dari karbon, 

hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. 

Energi potensial : Adalah energi yang masih diam/tersimpan dan akan 

keluar/terekspresi ketika ada sebuah gaya yang bekerja pada 

benda tersebut.  

Bioenergetika : adalah ilmu pengetahuan mengenai perubahan energi yang 

menyertai reaksi biokimia.  

Kaidah 

Termodinamika  

 

: Kaidah pertama:  Hukum Penyimpangan, menyatakan: “energi 

total sebuah sistem, termasuk energi sekitarnya, adalah 

konstan”.  

Kaidah kedua: Hukum Ketidakteraturan, menyatakan: 

“entropi total sebuah sistem harus meningkat bila proses ingin 

berlangsung spontan”.  

Fosforilasi oksidatif : adalah sumber ~P terbesar dalam organisme aerobik.  
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5 jenis transformasi 

energi untuk 

melakukan kerja   

: 1. Energi pada proses transport.  

2. energi proses biosintesis.  

3. energi pembentukan  

4. ATP, dan  

5. energi untuk reaksi oksidasi-reduksi 

Metabolisme : adalah proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk 
mempertahankan eksistensi kehidupan biologis dalam  
berbagai tingkat dan jenis sel hewan maupun tumbuhan 

Katabolisme : yaitu   proses memecah molekul-molekul besar yang kompleks 
menjadi bentuk yang lebih sederhana, dengan tujuan 
mendapatkan  energi (ATP). 

Anabolisme : adalah proses pembentukkan atau pembangunan suatu 
substrat untuk menjadi sutu zat antara atau substrat produk 

Insulin : Adalah hormone utama untuk proses anabolic yang 

mendorong sintesis glukosa menjadi glikogen yang di simpan 

dalam hati dan otot, Sintesis gliserol dari gluosa dalam hati dan 

penyimpanan dalam jaringan adipose serta pnyerapan asam 

amino dan sintesa protein dalam otot rangka.  

Glukagon : Adalah hormone untuk memepertahankan ketersediaan 

bahan bakar apabila tidak tersedia glukosa dalam makanan 

dengan merangsang pelepasan glukosa dari glikogen hati 

melalui mekanisme gluconeogenesis dari laktat, gliserol dan 

asam amino 

Epinephrin : adalah hormone yang di sekresikan dari medulla ginjal atas 

siyal system saraf yang mengisyaratkan kebutuhan glikogen 

yang meningkat. Ini terjadi ketika reflek upaya penyelamatan 

dari bahaya, otot rangka membutuhkan glukosa darah dalah 

jumlah besar untuk menghasilkan ATP akibatnya terjadi 

glukogenolisis dihepar.   
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Bab 2 
PROSES METABOLISME KARBOHIDRAT 
 
Sri Mudayatiningsih S.Kep., Ns., M.Kes. 

 

Pendahuluan 
 

roses aktifitas kehidupan seseorang dapat kita pelajari dengan cara mengidentifikasi 

dari aspek makro serta mikro molekuler. Salah satu kepentingan mata kuliah biokimia 

darah dalam teknologi bank darah adalah untuk mempelajari unsur mikro molekuler 

kimia dalam aktifitas kehidupan. Mata kuliah biokimia darah merupakan mata kuliah dasar 

yang sanget penting untuk mendukung mata kuliah keahlian, sehingga mahasiswa dalam 

mempelajari mata kuliah keahlian tersebut dapat memahami lebih mudah secara rasional 

serta dapat dipakai dalam praktek kerja di laboratorium maupun tempat kerja. 

 Bahan ajar Biokimia Darah ini secara garis besar disusun berdasarkan kebutuhan dalam 

proses pemahaman anda, sehingga Anda dapat menerapkan ilmu biokimia darah di tempat 

kerja. Penyusunan bab 2 tentang proses metabolisme karbohidrat terdiri dari beberapa tahap 

kegiatan belajar, yaitu mempelajari materi yang meliputi: 1) konsep dasar metabolisme 

karbohidrat; 2) proses pencernaan karbohidrat dari mulut sampai ke anus; dan 3) proses 

metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, setelah mempelajari topik 1 ini, termasuk menjawab 

latihan dan tes formatif, maka Anda, para peserta mahasiswa program Rekognisi 

Pembelajaran Lampau (RPL) Teknologi Bank Darah, akan mampu: 1) menjelaskan konsep 

dasar metabolisme karbohidrat, yang meliputi pengertian, jenis, dan fungsi karbohidrat;            

2) menjelaskan mekanisme proses pencernaan karbohidrat, yang meliputi konsep pencernaan 

karbohidrate, termasuk pengertian, tahapan proses pencernaan, enzim yang berperan dalam 

proses pencernaan, dan faktor yang  mempengaruhi proses pencernaan karbohidrat; dan        

3) menjelaskan proses metabolisme karbohidrat yang terdiri dari pengertian, proses 

glikogenesis, glikolisis, dan glikogenolisis, serta siklus daur Kreb dan rantai elektron. 

 Beberapa capaian pembelajaran yang telah diuraikan sebelumnya itu sangat Anda 

perlukan dalam melakukan praktek pada teknologi bank darah, baik di klinik maupun di 

masyarakat. Kemampuan dalam ilmu tentang metabolisme karbohidrat sangat membantu 

Anda sebagai mahasiswa RPL dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang unsur 

makro nutrient dari karbohidrat, protein, dan lemak. Fungsi dari peningkatan wawasan 

tentang metabolisme karbohidrat ini dapat membantu mempermudah pekerjaan Anda dalam 

P 
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mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan memudahkan juga dalam menyusun rencana 

pemecahan masalah dengan cermat terhadap klien baik di klinik maupun di masyarakat. 

 Proses pembelajaran biokimia darah pada topik 1, yaitu pokok bahasan tentang 

metabolisme karbohidrat, dapat berjalan dengan mudah jika Anda mengikuti beberapa 

langkah berikut ini, yaitu secara umum: 

1.  pahami terlebih dahulu tentang konsep dasar biokimia dan proses biokimia dalam tubuh 

 pada Bab I; 

2.  pahami terlebih dahulu tentang mekanisme unsur makanan ketika masuk dalam saluran 

 pencernaan mulai dari mulut sampai dapat dipergunakan untuk kepentingan tubuh kita; 

3.  lakukan kajian terhadap unsur makro nutrient dari karbohidrat dalam proses sehari-hari 

 yang anda jumpai sebagai contoh nyata dalam mempelajari topik ini; dan 

4.  jika anda mengalami kesulitan, silakan menghubungi pengajar yang mengampu mata 

 kuliah Biokimia Darah, secara langsung atau lewat telepon atau email. 

  

Mahasiswa peserta pembelajaran RPL, selamat belajar semoga Anda mendapatkan 

kemampuan dalam memahami pengetahuan tentang metabolisme karbohidrat yang 

dipaparkan dalam Bab 2 ini, dan diuraikan dalam tiga (3) topik. Capaian pembelajaran untuk 

bab ini adalah Anda akan mampu mengidentifikasi proses biokimia yang terjadi pada 

metabolisme karbohidrat. Secara khusus capaian pembelajaran tersebut adalah, Anda akan 

mampu: 

1.  menjelaskan konsep dasar biokimia karbohidrat meliputi: pengertian, jenis, dan fungsi 

 karbohidrat; 

2.  menjelaskan proses pencernaan karbohidrat meliputi pengertian, tahap proses 

 pencernaan, enzim yang berperan dalam proses pencernaan, dan faktor yang 

 mempengaruhi proses pencernaan karbohidrat; dan 

3.  Menjelaskan proses metabolisme karbohidrat meliputi: pengertian metabolisme 

 karbohidrat, serta proses-proses: glikogenesis, glikolisis, glikogenolisis, dan siklus Kreb 

 serta rantai elektron.    
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Topik 1 
Proses Metabolisme Karbohidrat  

 
A.  DEFINISI KARBOHIDRAT  

 

Kehidupan sehari-hari pada seseorang sebenarnya selalu berinteraksi dengan makanan 

pokok yang banyak mengandung karbohidrat, seperti golongan nasi, umbi-umbian, sagu, roti 

dan biji-bijian. Golongan bahan pangan tersebut banyak mengandung tepung yang bisa 

diubah menjadi glukosa. Apabila kita mengkonsumsi karbohidrat dengan proses menguyah, 

maak dalam beberapa saat akan berubah menjadi rasa manis. Rasa manis yang kita rasakan 

dapat terjadi akibat proses biokimia, karena karbohidrat yang awalnya berbentuk zat pati 

komplek (polisakarida) yang tidak terlalu manis, kemudian dipecah oleh enzim menjadi zat 

gula yang lebih sederhana (monosakarida) yang terasa manis di lidah. Enzim yang berperan 

dalam  proses perubahan biokimia ini berasal dari kelompok enzim karbohidrase yaitu enzim 

yang berfungsi mengkatalisis karbohidrat untuk memecah senyawa karbohidrat yang rumit 

seperti maltosa, laktosa, dan sakarosa, sehingga prroduknya menjadi gula yang sederhana 

seperti glukosa dan fruktosa. 

Proses pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana atau monosakarida sangat 

penting karena tubuh manusia hanya dapat menyerap gula yang sederhana saja, sehingga 

karbohidrat yang rumit harus dipecah dahulu dalam pencernaan. Contoh dari karbohidrase 

adalah maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa yang lebih kecil senyawanya. 

Glukosa inilah yang membuat rasa manis saat makanan tadi dikunyah. Jadi pengertian 

karbohidrat secara umum dikenal dengan zat hidrat arang yaitu penghasil kalori serta 

cadangan energi yang terbentuk dari senyawa organik terdiri dari unsur karbon (C), hidrogen 

(H), dan oksigen (O).  Karbohidrat yang kita makan dalam proses pencernaan akan dipecah 

menjadi gula yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Hasil proses 

pencernaan ini yang diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi yang kita kenal dengan 

istilah Adeno Tri Phosphate (ATP) dan kelebihan dari proses penyerapan akan disimpan dalam 

organ tubuh dalam bentuk glikogen pada organ hati, otot, dan perut, sedangkan dalam bentuk 

lemak akan di simpan pada organ ginjal dan permukaan kulit dalam (Robert K. Murray, et al, 

2003). 

Anda sebagai mahasiswa RPL sebenarnya sudah tahu secara nyata yang dimaksud 

dengan karbohidrat dan fungsinya.  Mari kita pelajari struktur karbohidrat. Kata karbohidrat 

berasal dari kata karbon dan air (karbo: karbon, hidrat: air) sehingga karbohidrat adalah 
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senyawa yang terdiri dari unsur C, H, O, dengan komposisi perbandingan unsur-unsur tersebut 

dalam senyawa karbohidrat adalah 1 atom C, 2 atom H, 1 atom O.  

Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan terbentuk sebagai hasil sintesis            

CO2 ditambah H2O,  yang akan menghasilkan amilum/selulosa, melalui proses fotosintesis. 

Hewan memerlukan karbohidrat dan binatang untuk struktural dan metabolik, namun tidak 

dapat menghasilkan karbohidrat sendiri sehingga tergantung pada tumbuhan. Adapun rumus 

umum karbohidrat adalah: Cn(H2O)n  atau CnH2nOn. Idenya adalah karbohidrat = tepung 

menghasilkan gula yang menjadi sumber tenaga. 

Berdasarkan dari pengertian karbohidrat yang telah Anda pelajari pada paragraf 

sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi sumber-sumber karbohidrat di sekitar kita. Anda 

dapat mengidentifikasi berdasarkan sifat karbohidrat tersebut yaitu rasa manis. Jika kita 

memakan karbohidrat atau gula maka jumlah energi yang kita miliki akan semakin banyak 

yang tersimpan dalam tubuh 

 
 

Gambar 2.1 

Jenis makanan yang mengandung karbohidrat 

 

B.  JENIS KARBOHIDRAT  

 

Setelah memahami pengertian karbohidrat, kita akan mempembelajari tentang jenis 

dan struktur atau susnan karbohidrat, sehingga dengan mudah kita membedakan beberapa 

karakter karbohidrat beserta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan 

diuraikan beberapa jenis karbohidrat.  
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1.  Karbohidrat Ikatan Sederhana  

Karbohidrat ikatan sederhana merupakan sebuah gugus karbohidrat yang disusun atas 

satu molekul sakarida (monosakarida) atau dua molekul sakarida (disakarida). Ikatan molekul 

ini mudah dipisahkan oleh enzim dalam pencernaan tubuh kita. Ikatan karbohidrat jenis 

sederhana dapat Anda ketahui dari istilah mono atau disakarida berdasarkan karakteristik 

dasarnya yaitu terasa manis dibandingkan dengan polisakarida (tepung dan serat). Berikut ini 

akan kita bahas satu persatu dari kelompok monosakarida dan kelompok disakarida. 

a.  Monosakarida adalah jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin atau 

 mempunyai ikatan paling sederhana dan sudah tidak dapat dipecah menjadi lebih kecil lagi. 

 Contoh dari monosakarida yang banyak terdapat di dalam sel tubuh manusia adalah glukosa, 

 fruktosa dan galaktosa. Sebagai molekul tunggal, monosakarida juga akan berfungsi sebagai 

 molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat kompleks pati (starch) atau selulosa. 

 Termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa,  dan galaktosa, yang masing-masing akan 

 diuraikan berikut ini. 

1)  Glukosa merupakan komponen utama gula darah kita, yang menyusun 0,065 - 

 0,11% darah dan sangat penting sebagai sumber tenaga kita. Glukosa dapat 

 terbentuk dari hidrolisis pati, glikogen dan maltose serta merupakan hasil akhir 

 dari penguraian karbohidrat dan sisa digunakan sebagai sumber energi pada sel 

 tubuh kita. Glukosa dapat dioksidasi dari zat pengoksidasi lembut seperti pereaksi 

 Tollens sehingga sering disebut sebagai gula pereduksi.  Glukosa di dalam industri 

 pangan lebih dikenal dengan istilah dekstrosa atau gula anggur dan  glukosa di 

 alam banyak terkandung di dalam golongan buah-buahan, sayuran, dan juga sirup 

 jagung. Rumus bangun rantai lurus dapat menerangkan sebagian sifat glukosa, 

 sedangkan struktur siklik dapat menerangkan sifat kimiawi, disamping itu juga 

 digambarkan dalam bentuk cincin dengan enam anggota yang mengandung satu 

 atom oksigen. Struktur glukosa dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 
(Sumber: Robert K. Murray, et al, 2003) 

 

Gambar 2.2 

(a) Struktur glukosa rantai lurus dan (b) struktur glukosa berbentuk cincin  
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Gambar 2.3 

Gula putih dan gula merah 

 

Gula putih dan gula merah merupakan contoh glukosa di sekitar kita, yang jika kita 

konsumsi maka hasil penyerapan di usus halus dapat langsung digunakan sebagai 

sumber energi oleh sel-sel dalam tubuh kita melalui glikolisis. 

2) Fruktosa, merupakan monosakarida yang sering kita kenal sebagai gula termanis, 

terdapat secara alamiah dalam madu dan buah-buahan bersama glukosa atau 

dikenal dengan istilah gula buah. Untuk dapat digunakan sebagai energi tubuh, 

fruktosa harus diubah menjadi glukosa di hati. Fruktosa adalah derivat gula tebu 

atau bit yang banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Sejalan dengan 

perkembangan teknologi, fruktosa diproduksi dalam bentuk high fructose corn 

syrup (HFCS) (Keim NL, Levin RJ, Havel PJ, 2006).  Produk fruktosa ini merupakan 

gula yang sangat manis dan harganya murah, sehingga pemakaian HFCS sebagai 

pemanis tambahan sering digunakan oleh industri makanan jadi meningkat 

(Gallagher ML, 2008). Jadi fruktosa adalah monosakarida yang merupakan isomer 

glukosa (C6H12O6) dalam bentuk heksosa yang mengandung gugus karbonil sebagai 

keton. Fruktosa secara alami dikonsumsi dalam bentuk sukrosa. Sukrosa ini juga 

digunakan sebagai pemanis tambahan dalam bahan makanan dan minuman. 
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Gambar 2.4 

Madu, sirup dan buah-buahan 

 

 Madu, sirup dan buah-buahan, merupakan contoh fruktosa di sekitar kita dengan 

ciri-ciri terasa lebih manis dibanding glukosa dan laktosa, namun jika kita konsumsi 

tidak dapat diubah menjadi energi sebelum diubah menjadi glukosa di hepar/hati. 

3) Galaktosa merupakan karbohidrat hasil proses pencernaan untuk penguraiannya. 

Umumnya galaktosa berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa dan jarang 

terdapat bebas di alam. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis serta kurang 

larut dalam air jika dibandingkan dengan glukosa, contohnya susu. Seperti halnya 

fruktosa, untuk dapat digunakan sebagai energi tubuh, galaktosa juga harus 

diubah menjadi glukosa terlebih dahulu di dalam hati. Galaktosa juga merupakan 

sebuah monosakarida hasil pemecahan dari laktosa. Hidrolisis laktosa menjadi 

glukosa dan galaktosa dikatalisis oleh enzim laktase dan β-galaktosidase. 
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Metabolisme galaktosa akan mengubah galaktosa menjadi glukosa yang dilakukan 

oleh tiga enzim utama, yaitu galactokinase (GALK), galaktosa-1-fosfat 

uridyltransferase (Galt), dan UDP-galaktosa-4′-epimerase (Gale). Galaktosa, 

dimetabolisme dari gula susu, menjadi laktosa (disakarida dari glukosa dan 

galaktosa), dan mengalami glikolisis dan berubah menjadi glukosa-1-phosphat 

(G1P) A (Pigman, Ward; Horton, D., 2008). 

 

 
 

Gambar 2.5 

Gula susu merupakan contoh galaktosa di sekitar kita 

 

b.  Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang sama 

 atau berbeda jika hidrolisis dan dihubungkan oleh ikatan glikosida. Berikut ini beberapa 

 disakarida yang banyak terdapat di alam.  

1) Maltosa, adalah suatu disakarida dan merupakan hasil dari penguraian sebagian 

dari tepung (amilum). Maltosa merupakan gula yang terdiri dari ikatan glukosa dan 

glukosa, dengan kata lain maltosa merupakan gula disakarida yang terbentuk dari 

dua molekul glukosa. Menurut Ikatan kimia antara atom karbon nomor 1 dengan 

gugus hidroksil atom karbon nomor 4 pada molekul glukosa lainnya membentuk 
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α-D-glukopiranosil-ß-D-glukopiranosa (Mathews dkk, 1999). Rasa dari maltosa 

adalah manis karena maltosa merupakan jenis gula yang mengadung seperenam 

fruktosa dan setengahnya adalah glukosa. Karena maltosa mempunyai rasa manis, 

maka sering diperjual-belikan pada toko makanan atau permen.  Karena maltosa 

adalah disakarida, maka beberapa sifat dari maltosa yang dapat ditemukan 

adalah: (1) mengalami hidrolisis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 

dapat terurai menjadi dua monosakarida; (2) dapat larut di dalam air; (3) memiliki 

rasa manis meskipun tidak semanis fruktosa; (4) merupakan gula pereduksi 

bersama dengan laktosa. Maltosa dikatakan sebagai gula pereduksi karena 

memang diketahui mampu mereduksi larutan Fehling yang dipicu oleh adanya sisa 

satu gugus hemiasetal bebas pada maltosa dan laktosa yang disebut juga dengan 

istilah gugus pereduksi.  

2) Sukrosa, terdapat dalam gula tebu dan gula bit. Dalam kehidupan sehari-hari 

sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa tersusun oleh molekul glukosa dan 

fruktosa. Sukrosa sebetulnya adalah senyawa yang sangat aman dan alami, tapi 

sayangnya produsen makanan pada zaman sekarang tidak lagi tertarik untuk 

memanfaatkan sukrosa tapi justru memakai sirup jagung yang kaya akan fruktosa 

sebagai pemanis. Sirup jagung dengan ini isinya adalah campuran glukosa bersama 

dengan konsentrasi tinggi fruktosa yang memang harganya jauh lebih murah 

apabila dibandingkan dengan sukrosa. Berbeda dengan maltosa, sukrosa tidak 

termasuk gula pereduksi, karena sukrosa pembentukkannya tidak berasal dari 

gugus hemiasetal, sehingga tidak memiliki gugus pereduksi. Pada sukrosa kedua 

karbon anomerik pada kedua unit monosakarida terlibat dalam ikatan glikosidik. 

Ikatan glikosidik terjadi antara C-1 pada unit glukosa dan C-2 pada unit fruktosa, 

sehingga tidak mempunyai gugus hemiasetal. 

3) Laktosa, adalah gula yang disusun oleh molekul glukosa dan galaktosa. Dalam 

kehidupan sehari-hari laktosa kita kenal sebagai gula dalam susu, yang mempunyai 

rasa tidak terlalu manis dan relatif sulit larut dalam air. Laktosa, β-galactose-1,4-

glukosa, merupakan komposisi gula pada susu mammalia yang unik. Laktosa 

merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa (Solomons, 2002). 

Laktosa juga merupakan sumber energi yang mengghasilkan hampir setengah dari 

keseluruhan kalori yang terdapat pada susu (35-45%). Selain itu, laktosa juga 

diperlukan untuk membantu absorbsi kalsium. Hasil hidrolisa dari laktosa yang 

berupa galaktosa, adalah senyawa yang penting untuk pembentukan sebrosida. 

Serebrosida ini penting untuk perkembangan fungsi otak infan. Galaktosa juga 

dapat dibentuk oleh tubuh dari glukosa di hati. Karena itu keberadaan laktosa 

sebagai karbohidrat utama yang terdapat pada susu mammalia, termasuk ASI, 
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merupakan hal yang unik dan penting (Sinuhaji, 2006). Laktosa hanya dibuat dalam 

sel-sel kelenjar mamma pada masa menyusui melalui reaksi antara glukosa dan 

galaktosa uridin difosfat dengan bantuan lactose synthetase. Kadar laktosa dalam 

susu sangat bervariasi antara satu mammalia dengan yang lain. ASI mengandung 

7% laktosa, sedangkan susu sapi hanya mengandung 4% (Sinuhaji, 2006). 

4) Proses metabolisme laktosa adalah dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa 

terlebih dahulu agar proses absorbsi dapat berlangsung. Hidrolisis ini dilakukan 

oleh laktase-(β-galactosidase), suatu enzim yang terdapat pada brush border 

mukosa usus halus (Mattews, 2005). Laktosa dalam bentuk bebas dan tidak terikat 

dengan molekul lainnya hanya dapat ditemukan pada susu. Laktosa disintesis 

dengan menggunakan UDP-galaktose dan glukosa sebagai substrat. Enzim 

sintetase laktose terdiri dari 2 subunit: galactosyltransferase dan α-lactalbumin. 

Bagian α-lactalbumin ini merupakan subunit yang meyebabkan 

galactosyltransferase mengubah galaktosa menjadi glukosa. Subunit katalitik 

meningkat selama kehamilan, dimana kadar α-lactalbumin dipengaruhi oleh 

hormon dan meningkat hanya pada akhir kehamilan ketika kadar prolaktin 

meningkat (Campbell et al, 2005). 

 

2.  Karbohidrat Ikatan Komplek (Polisakarida, sellulosa/serat) 

Polisakarida merupakan kelas karbohidrat yang mempunyai lebih dari delapan unit 

monosakarida. Polisakarida juga mempunyai molekul besar dan lebih komplek dibandingkan 

dengan monosakarida dan disakarida. Polisakarida dapat dihidrolisis menjadi banyak molekul 

monosakarida. Polisakarida yang terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut 

homopolisakarida (contohnya kanji, glikogen, dan selulosa), sedangkan yang mengandung 

senyawa lain disebut heteropolisakarida (contohnya heparin). Karbohidrat ikatan kompleks ini 

merupakan kumpulan beberapa ikatan rantai monosakarida, dengan ikatannya ini masing-

masing ikatan kompleks karbohidrat mempunyai karakter yang spesifik. Karakteristik ikatan 

kompleks karbohidrat dapat kita bedakan menjadi dua kelompok yaitu secara fungsional dan 

struktural. 

a.  Secara fungsional ikatan kompleks karbohidrat terdapat dalam zat tepung dan glikogen.  

1) Zat tepung (pati) dalam kehidupan sehari-hari kita kenal tepung yang dipakai 

untuk membuat makanan. Tepung tersebut dapat diperoleh dari pengolahan 

umbi-umbian (ketela, ubi jalar dan lain-lain), batang tanaman (sagu), ataupun dari 

biji-bijian (jagung, padi dan lain-lain). Semua zat tepung yang dihasilkan tersebut 

mengandung amilopektin ataupun amilum, kedua zat ini berfungsi sebagai 

penyedia sumber energi yang berasal dari tumbuhan. Pati merupakan senyawa 

cadangan pada tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati terdiri atas dua 
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komponen homopolisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Susunan komponen 

tersebut dalam tumbuhan yaitu 10 – 30% amilosa dan 70 – 90% amilopektin. 

Amilosa memiliki struktur rantai lurus yang terbentuk dari ikatan glikosidik 1 

sampai 4 antara molekul α-D-glukosa. Amilosa dapat membentuk struktur heliks 

di mana rata-rata terdapat 8 molekul glukosa setiap putaran heliks. Amilosa 

memiliki sifat sukar larut dalam medium air tetapi dapat membentuk suspensi 

miselar. Jika dianalisis dengan menggunakan iodin, amilosa akan membentuk 

kompleks berwarna biru. 

 

 
  (Sumber: Robert K. Murray, et al, 2003) 

 

Gambar 2.6 

Perbedaan struktur amilosa dan amilopektin 

 

2) Glikogen merupakan jenis gula polisakarida yang disimpan pada jaringan otot 

binatang atau manusia, yang berfungsi sebagai cadangan energi.  Seperti yang 

anda alami jika kita memakan daging segar (sudah dimasak) ada rasa manisnya, 

hal itu disebabkan adanya glikogen yang merupakan struktur gula di dalam 

jaringan otot tersebut. Komposisi glikogen dalam liver adalah 10% sedangkan 

dalam otot 1 – 2%. Struktur glikogen sama dengan amilopektin tetapi memiliki 8 – 

12 cincin residu pada cabang yang terikat pada 1 sampai 6. Analisis dengan larutan 

iodin akan memberikan perubahan warna merah-violet. 
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(Sumber: Robert K. Murray, et al, 2003) 

 

Gambar 2.7 

Struktur glikogen 

 

 
 

Gambar 2.8 

Sumber glikogen (gula otot) zat tepung dan serat 

 

b.  Secara struktural ikatan kompleks karbohidrat terdapat dalam serta larut dan tidak larut 

 dalam air. 

1)  Serat larut air, adalah serat yang larut dalam air namun tidak dapat dicerna dalam 

 pencernaan manusia, karena kita tidak ada enzim untuk menguraikan serat 

 tersebut dalam tubuh manusia. Serat larut dalam air terdapat banyak pada buah-

 buahan dan jelly atau agar-agar. Di dalam usus serat larut air menghambat proses 

 penyerapan makan, sehingga dapat digunakan untuk menghambat penyerapan 

 lemak maupun zat gula pada penderita diabetes militus. 
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2)  Serat tidak larut air, adalah serat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak larut 

 air. Banyak dihasilkan oleh makanan yang berasal dari sayuran. Jika dimakan maka 

 akan meningkatkan isi usus dan menstimulasi untuk pengeluaran lebih cepat. 

 

 
Gambar 2.9 

Buah dan sayur kaya serat larut air (buah), tidak larut air (sayuran) 

 

C.  PERANAN DAN FUNGSI KARBOHIDRAT  

Berikut akan diuraikan mengenai peran dan fungsi karbohidrat dalam tubuh manusia. 

Peran dan fungsi itu mencakup peran sebagai sebagai bahan bakar, nutrisi, cadangan energi, 

dan pembangun sel organisme; serta fungsinya sebagai sumber energi, melancarkan 

pencernaan, mengoptimalkan fungsi protein, mengatur metabolisme lemak, sebagai pemanis 

alami, sebagai komponen struktur jaringan pendukung, penyusun DNA dan RNA, serta 

determinan antigen. 

 

1.  Peran Karbohidrat Dalam Tubuh 

a. Biosfer pada proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat 

kemudian dapat digunakan untuk mensintesis materi organik lainnya. Karbohidrat 

yang dihasilkan dalam proses ini adalah gula berkarbon tiga yang disebut 

gliseraldehida 3-fosfat. 
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b. Bahan bakar dan nutrisi. Karbohidrat menyediakan kebutuhan dasar yang 

diperlukan tubuh makhluk hidup. Monosakrida, khususnya glukosa, merupakan 

nutrient utama sel. Sebagai nutrisi bagi manusia, dalam setiap 1 gram karbohidrat 

memiliki nilai energi 4 kalori. Konsumsi karbohidrat orang Asia Tenggara termasuk 

Indonesia umumnya mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, yaitu 70-

80%. Bahan makanan sumber karbohidrat ini misalnya padi-padian atau serealia 

(gandum dan beras), umbi-umbian (kentang, singkong, ubi jalar) dan gula. 

c. Cadangan energi. Beberapa jenis polisakarida berfungsi sebagai materi simpanan 

atau cadangan, yang nantinya akan dihidrolisis untuk menyediakan gula bagi sel 

ketika diperlukan, serta melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil 

energi. Pati merupakan suatu polisakarida simpanan pada tumbuhan. Sementara 

itu, hewan menyimpan polisakarida yang disebut glikogen. Manusia dan 

vertebrata lainnya menyimpan glikogen terutama dalam sel hati dan otot.  

d. Materi pembangun organisme. Untuk membangun materi-materi kuat dari 

polisakarida struktural dilakukan oleh selulosa, yang pada tumbuhan merupakan 

komponen utama dinding sel tumbuhan. Kayu terbuat dari selulosa dan 

polisakarida lain, misalnya hemiselulosa dan pektin. Kapas juga terbuat dari 

selulosa. 

 

2.  Fungsi Karbohidrat Dalam Tubuh Manusia 

a. Sumber Energi Tubuh.  Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai pasokan utama 

energi bagi tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Keberadaan 

karbohidrat di dalam tubuh, sebagian ada pada sirkulasi darah sebagai glukosa, zat 

tepung (amilosa dan amylopectin) untuk keperluan energi, sebagian terdapat 

pada hati dan jaringan otot sebagai glikogen, dan sebagian lagi sisanya diubah 

menjadi lemak dan selanjutnya disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan 

lemak.  

b. Melancarkan Sistem Pencernaan. Makanan tinggi karbohidrat kaya akan serat 

yang berfungsi melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar. Serat pada 

makanan dapat membantu mencegah kegemukan, kanker usus besar, diabetes 

mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. 

c. Mengoptimalkan Fungsi Protein. Pada saat kebutuhan karbohidrat harian tidak 

terpenuhi, maka tubuh akan mengambil protein sebagai cadangan energi. 

Akibatnya fungsi protein sebagai zat pembangun tidak optimal. Pemenuhan 

kebutuhan karbohidrat akan membuat protein melaksanakan tugas utamanya 

sebagai zat pembentuk tubuh.  
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d. Mengatur Metabolisme Lemak. Fungsi karbohidrat lainnya, yaitu sebagai pengatur 

metabolisme lemak dalam tubuh. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi 

lemak yang tidak sempurna.  

e. Karbohidrat Sebagai Pemanis Alami. Karbohidrat juga berfungsi sebagai pemberi 

rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak 

mempunyai rasa manis yang sama, dan Fruktosa adalah jenis gula yang paling 

manis. 

f. Komponen Struktur Jaringan Pendukung. Karbohidrat juga mempunyai fungsi 

sebagai komponen struktur pendukung sel atau jaringan tubuh. Karbohidrat 

sebagai pendukung diperankan oleh cellulose, chitin, dan GAGs. Cellulose 

merupakan ikatan rantai panjang molekul glukosa yang berfungsi utama sebagai 

penyusun dinding sel, sehingga mempunyai struktur yang kuat. Chitin merupakan 

senyawa polisakarida yang mengandung nitrogen, mempunyai karakteristik 

sebagai pelindung semitransparan dan berfungsi sebagai struktur sel 

(exoskeleton). Glicosaminoglicans (GAGs) merupakan polisakarida yang berada 

pada permukaan jaringan mukosa berfungsi sebagai pelindung dan 

adheren/perekat. 

g. Komponen penting pada Asam Nukleat (penyusun DNA dan RNA). Glukosa dalam 

penyampaian kode genetik berfungsi untuk mengikat rantai asam amino sehingga 

membentuk suatu rantai dobel helik pembawa sifat individu. 

h. Determinan antigen. Glukosa berikatan dengan dengan lipid atau asam amino 

berfungsi sebagai determinan antigen. Ikatan glukosa pada permukaan membran 

sel bertugas untuk mengenali keberadaan antigen dan mempunyai kemampuan 

adhesif. 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Makanan pokok yang mengandung karbohidrat apabila dikonsumsi pada saat proses 

menguyah yang terlalu lama akan terasa manis. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. 

2) Karbohidrat ikatan sederhana merupakan gugus karbohidrat yang disusun oleh satu 

molekul (monosakarida) atau dua molekul (disakarida). Jelaskan pernyataan tersebut. 

3) Glukosa merupakan komponen utama gula darah kita yang sangat penting sebagai 

sumber energi. Jelaskan prosesnya. 
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4) Fruktosa adalah derivat gula tebu/bit yang dikenal sebagai gula termanis, biasanya 

ditemukan dalam madu dan buah-buahan. Agar fruktosa dapat digunakan sebagai 

energi, maka perlu sebuah proses. Jelaskan proses tersebut. 

5) Galaktosa merupakan sebuah monosakarida hasil pemecahan dari laktosa melalui 

proses hidrolisis yang dikatalisis oleh sebuah enzim. Tuliskan nama enzim tersebut. 

6) Maltosa merupakan gula disakarida yang mempunyai rasa manis dan sering diperjual 

belikan di toko makanan atau dalam bentuk permen. Tuliskan sifat dari maltosa. 

7) Sukrosa adalah senyawa yang sangat aman dan alami serta tidak termasuk gula 

pereduksi. Jelaskan mengapa demikian.  

8) Proses metabolisme laktosa harus dihidrolisis menjadi glukosa dan galaktosa terlebih 

dahulu agar proses absorbsi dapat berlangsung. Hidrolisis ini dilakukan oleh …. 

9) Zat tepung yang berasal dari pengolahan umbi-umbian, batang tanaman, atau biji-bijian 

dapat digunakan sebagai sumber energi karena mengandung zat .... 

10) Salah satu peranan dari karbohidrat adalah sebagai biosfer pada proses fotosintesis. 

Jelaskan.  

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Rasa manis yang kita rasakan dapat terjadi akibat proses biokimia, karena karbohidrat 

yang awalnya berbentuk zat pati komplek (polisakarida) yang tidak terlalu manis, 

kemudian dipecah oleh enzim menjadi zat gula yang lebih sederhana (monosakarida) 

yang terasa manis di lidah 

2) Monosakarida adalah jenis karbohidrat sederhana yang terdiri dari satu gugus cincin 

atau mempunyai ikatan paling sederhana dan sudah tidak dapat dipecah menjadi lebih 

kecil lagi serta berfungsi sebagai molekul dasar bagi pembentukan senyawa karbohidrat 

kompleks pati (starch) atau selulosa. Contoh glukosa, fruktosa dan galaktosa.  

Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida yang sama 

atau berbeda jika hidrolisis dan dihubungkan oleh ikatan glikosida. Contoh maltose, 

sukrosa dan laktosa. 

3) Glukosa sebagai sumber energi ini dihasilkan dari proses hidrolisis pati, glikogen, 

maltose dan dari hasil akhir penguraian karbohidrat. sisa dari proses tersebut digunakan 

sebagai sumber energi pada sel tubuh kita 

4) Fruktusa agar bisa digunakan sebagai energi, maka fruktosa tersebut harus diubah dulu 

menjadi glukosa di dalam hati 
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5) Enzim laktase dan β-galaktosidase. 

6) Karena maltosa adalah disakarida, maka beberapa sifat dari maltosa yang dapat 

ditemukan adalah: (1) mengalami hidrolisis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

yaitu dapat terurai menjadi dua monosakarida; (2) dapat larut di dalam air; (3) memiliki 

rasa manis meskipun tidak semanis fruktosa; (4) merupakan gula pereduksi bersama 

dengan laktosa. 

7) Karena sukrosa pembentukkannya tidak berasal dari gugus hemiasetal, sehingga tidak 

memiliki gugus pereduksi. Yaitu pada sukrosa kedua karbon anomerik pada kedua unit 

monosakarida terlibat dalam ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terjadi antara C-1 pada 

unit glukosa dan C-2 pada unit fruktosa, sehingga tidak mempunyai gugus hemiasetal 

8) Hidrolisis ini dilakukan oleh laktase (β-galactosidase), suatu enzim yang terdapat pada 

brush border mukosa usus halus 

9) Mengandung amilopektin ataupun amilum, kedua zat ini berfungsi sebagai penyedia 

sumber energi yang berasal dari tumbuhan. 

10) Biosfer pada proses fotosintesis, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat kemudian 

dapat digunakan untuk mensintesis materi organik lainnya. Karbohidrat yang dihasilkan 

dalam proses ini adalah gula berkarbon tiga yang disebut gliseraldehida 3-fosfat. 

 

Ringkasan 
 

Topik 1 yang membahas tentang konsep dasar metabolisme karbohidrat. Karbohidrat 

yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai sumber energi utama dalam 

bentuk gula (glukosa). Jika seseorang kelebihan energi, yang didapat dari metabolisme 

karbohidrat,  dan tidak digunakan secara optimal akan disimpan dalam bentuk gliserol atau 

lemak di bawah kulit. Karbohidrat yang kita konsumsi pada proses penguyahan yang terlalu 

lama akan menghasilkan rasa manis akibat dari proses biokimia dari enzim karbohidrase yang 

mengkatalisis karbohidrat untuk memecah karbohidrat yang rumit seperti maltosa, laktosa 

dan sukrosa untuk diubah menjadi gula yang sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Jenis 

karbohidrat dibagi menjadi dua yaitu karbohidrat ikatan sederhana (monosakarida dan 

disakarida) serta karohidrat ikatan komplek (polisakarida dan selulosa). 
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Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Glukosa merupakan komponen utama gula darah kita dan dapat terbentuk dari hidrolisis 

 pati, glikogen, dan maltosa. Glukosa juga merupakan hasil akhir dari penguraian …. 

A. Lemak 

B. Karbohidrat 

C. Protein 

D. Mineral 

 

2)  Karbohidrat yang kita makan dalam proses pencernaan akan dipecah menjadi gula yang 

 lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa, maka hasil dari proses ini yang 

 akan diserap tubuh untuk menghasilkan energi yang dikenal dengan istilah …. 

A. Adeno Tri Phosphat (ATP) 

B. Dioksiribonukleat (DNA) 

C. Glikoneonegis 

D. Fosphorilase  

 

3)  Seseorang yang terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat akan menghasilkan sumber 

 energi yang banyak. Apabila kita tidak maksimal dalam penggunaan energi yang 

 dihasilkan oleh tubuh kita, maka sisa energi tersebut akan disimpan dalam organ hati, 

 otot, dan perut dalam bentuk …. 

A. Lemak 

B. Protein 

C. Glikogen 

D. Fruktosa 

 

4)  Karbohidrat ikatan sederhana disusun oleh satu molekul sakarida yang dikenal dengan 

 istilah monosakarida yang merupakan ikatan paling sederhana yang tidak dapat dipecah 

 lagi menjadi lebih kecil. Salah satu jenis monosakarida dalam tubuh kita adalah …. 

A. Laktosa 

B. Sellulosa 

C. Maltose 

D. Fruktosa 
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5)  Monosakarida yang kita kenal sebagai gula termanis, terdapat dalam madu dan buah-

 buahan bersama glukosa, yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah gula buah,       

 adalah …. 

A. Laktosa 

B. Sellulosa 

C. Maltose 

D. Fruktosa 

 

6)  Galaktosa mempunyai rasa kurang manis serta kurang larut dalam air jika dibandingkan 

 dengan glukosa, contohnya pada susu. Seperti halnya fruktosa, untuk dapat digunakan 

 sebagai energi tubuh, galaktosa juga harus diubah menjadi glukosa terlebih dahulu di 

 dalam organ …. 

A. Hati 

B. Ginjal 

C. Paru 

D. Jantung 

 

7)  Laktosa merupakan disakarida yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Laktosa juga 

 merupakan sumber energi yang menghasilkan hampir setengah dari keseluruhan kalori. 

 Selain itu, laktosa juga diperlukan untuk membantu absorbsi dari .... 

A. Kalsium 

B. Kalium 

C. Natrium 

D. Magnesium 

 

8)  Secara fungsional zat tepung atau dikenal dengan istilah pati merupakan senyawa 

 cadangan penyedia energi berasal dari tumbuhan yang terdiri atas unit glukosa. Pati 

 terdiri atas dua komponen homopolisakarida yaitu .... 

A. Amilosa dan amilopektin 

B. Sukrosa dan fruktosa 

C. Glukosa dan glikogen 

D. Amilum dan selulosa 
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9)  Salah satu fungsi dari karbohidrat adalah mengoptimalkan fungsi dari protein. Pada saat 

 kebutuhan karbohidrat harian tidak terpenuhi, maka tubuh akan mengambil protein 

 sebagai cadangan energi. Akibatnya fungsi protein sebagai zat pembangun menjadi …. 

A. Tidak optimal 

B. Maksimal 

C. Aktif 

D. Teratur 

 

10)  Salah satu peranan karbohidrat adal sebagai biosfer pada proses fotosintesis, karbon 

 dioksida dirubah menjadi karbohidrat kemudian dapat digunakan untuk mensintesis 

 materi organik lainnya. Karbohidrat yang dihasilkan dalam proses ini adalah …. 

A. Gula berkarbon dua dikenal dengan adeno tri phosphate 

B. Gula berkarbon tiga dinamai gliseraldehida 3-fosfat. 

C. Gula berkarbon satu yang dikenal dengan monosakarida 

D. Gula berkarbon dua yang dikenal dengan disakarida 
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Topik 2 
Proses Pencernaan Karbohidrat 

 
opik 2 ini akan membahas definisi proses pencernaan karbohidrat, anatomi dan 

fisiologi sistem percernaan pada manusia, tahapan proses percernaan karbohidrat, 

enzim yang berperan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

 

A. DEFINISI PROSES PENCERNAAN KARBOHIDRAT 

 

Manusia memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanan yang kita konsumsi 

masuk kedalam tubuh harus melalui serangkaian proses pencernaan agar dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi. Proses pencernaan makanan dapat didefinisikan sebagai perombakan 

makanan menjadi molekul-molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Proses 

pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan 

dibedakan menjadi sebagai berikut.  

1.  Pencernaan mekanik, adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara 

 fisik menjadi potongan-potongan kecil. Proses ini terjadi di dalam rongga mulut dan 

 lambung. Makanan di dalam mulut dihaluskan dengan menggunakan gigi sedangkan di 

 dalam lambung makanan di aduk-aduk dan di peras oleh gerakan otot lambung.  

2.  Pencernaan kimiawi pada umumnya didahului dengan pemecahan makanan secara 

 mekanis, misalnya dengan cara dikunyah. Proses pemecahan makanan menjadi 

 potongan-potongan yang lebih kecil akan meningkatkan luas permukaan makanan yang 

 akan terkena enzim pencernaan. Pada proses ini partikel-partikel makanan akan diubah 

 menjadi molekul yang dapat diserap oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan. 

 

Fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastroinstestinal (mulai dari mulut sampai anus) 

adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya 

menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang, 

bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut, dari tubuh.  

 

B.  ANATOMI DAN FISIOLOGI SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA 

Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan tubuh manusia yaitu organ saluran pencernaan 

dan organ yang tidak termasuk saluran pencernaan.  

 

 

T 
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1.  Organ saluran pencernaan 

Termasuk pada organ ini adalah organ-organ di rongga mulut, tenggorokan, 

kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan rectum/anus. 

a. Rongga mulut, di mana terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Rongga mulut 

merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan 

bagian awal dari sistem pencernaan lengkap dan jalan masuk untuk sistem pencernaan 

yang berakhir di anus. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan 

dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan sederhana 

terdiri dari manis, asam, asin dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di 

hidung, terdiri dari berbagai macam bau. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan 

(incisivus) dan dikunyah oleh gigi belakang (molar, geraham), menjadi bagian-bagian 

kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-

bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai 

mencernanya. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim (misalnya lisozim), yang 

memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dimulai 

secara sadar dan berlanjut secara otomatis. 

 

 
 

(Sumber: Pustekkom Depdiknas, 2008) 

 

Gambar 2.10 

 (a) ilustrasi gambar mulut sebagai sistem pencernaan pertama kali, 

(b) bagian lidah yang peka terhadap rasa 

 

b. Tenggorokan (faring). Merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. 

Di dalam lengkung faring terdapat tonsil (amandel) yaitu kelenjar limfe yang banyak 

mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Tonsil ini 

terletak di persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan, di belakang rongga 
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mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang ke atas bagian depan 

berhubungan dengan rongga hidung dengan perantaraan lubang bernama koana, 

keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantaraan lubang yang 

disebut ismus fausium. Tekak terdiri dari bagian superior yaitu bagian yang sama tinggi 

dengan hidung, bagian media yaitu bagian yang sama tinggi dengan mulut dan bagian 

inferior yaitu bagian yang sama tinggi dengan laring. Bagian superior disebut nasofaring, 

pada nasofaring bermuara tuba yang menghubungkan tekak dengan ruang gendang 

telinga. Bagian media disebut orofaring, bagian ini berbatas ke depan sampai di akar 

lidah. Bagian inferior disebut laringofaring yang menghubungkan orofaring dengan 

laring. 

 
 (Sumber: Pustekkom Depdiknas, 2008) 

 

Gambar 2.11 

Ilustrasi gambar tenggorokkan 

 

c. Kerongkongan (esophagus).  Kerongkongan adalah tabung (tube) berotot pada 

vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. 

Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. 

Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut histologi, 

esofagus dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) bagian superior (sebagian besar adalah otot 
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rangka), 2) bagian tengah (campuran otot rangka dan otot halus), dan 3) bagian inferior 

(terutama terdiri dari otot halus). 

d. Lambung. Merupakan kantung besar yang berperan dalam menyimpan makanan 

sementara. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar, yang terdiri dari tiga 

bagian sebagai berikut. 

1) Kardiak, adalah bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan 

esofagus. Kardiak menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari 

kerongkongan. Pada ujung lambung ini terdapat sfingter kardiak, yaitu cincin otot 

yang berfungsi sebagai klep untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke 

lambung kembali naik ke kerongkongan. 

2) Fundus adalah area yang berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan 

terletak di bawah diafragma. Setelah memasuki kardiak, makanan kemudian 

disalurkan menuju fundus ini, yaitu bagian lambung yang menjadi tempat 

makanan mulai mengalami proses pencernaandan. 

3) Badan lambung adalah bagian dari anatomi lambung yang paling penting. Hal ini 

dikarenakan badan lambung menjadi tempat makanan dicerna dan diproses 

menjadi bentuk kecil-kecil dengan bantuan enzim lambung.  

4) Antrum adalah bagian terbawah dari lambung, terkadang disebut juga dengan 

antrum pilorus. Antrum memiliki fungsi sebagai tempat menampung makanan 

yang sudah dicerna sebelum disalurkan menuju usus halus. 

5) Pilorus adalah anatomi lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan 

usus halus. Pada pilorus terdapat sfingter pilorus, yaitu cincin otot tebal yang 

berfungsi sebagai katup yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju 

duodenum. Sfingter pilorus ini juga berfungsi untuk mencegah makanan yang 

sudah tersalurkan ke duodenum agar tidak kembali ke lambung. 

 Lambung berfungsi sebagai gudang makanan, yang berkontraksi secara ritmik 

untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung 

menghasilkan tiga zat penting yaitu lendir, asam klorida (HCL), dan prekusor 

pepsin (enzim yang memecahkan protein). Lendir melindungi sel-sel lambung dari 

kerusakan oleh asam lambung, dan asam klorida menciptakan suasana yang 

sangat asam, yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman 

lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan 

cara membunuh berbagai bakteri. 
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 (Sumber: Pustekkom Depdiknas, 2008) 

 

Gambar 2.12 

Anatomi Lambung 

 

 
 (Sumber: www.cancer.ca) 

 
Gambar 2.13 

Bagian lambung 
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e. Usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang 

terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang 

mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan 

lendir (yang melumasi isi usus) dan air (yang membantu melarutkan pecahan-pecahan 

makanan yang dicerna). Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang 

mencerna protein, gula dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa 

(sebelah dalam), lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang dan lapisan serosa. 

Usus halus terdiri dari tiga bagian yaitu usus dua belas jari (duodenum), usus kosong 

(jejunum), dan usus penyerapan (ileum). 

1) Usus Dua Belas Jari (Duodenum). Usus dua belas jari atau duodenum adalah 

bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke 

usus kosong (jejunum). Bagian usus dua belas jari merupakan bagian terpendek 

dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenale dan berakhir di ligamentum treitz. 

Usus dua belas jari merupakan organ retroperitoneal, yang tidak terbungkus 

seluruhnya oleh selaput peritoneum. Keasaman atau pH usus dua belas jari yang 

normal berkisar pada derajat sembilan. Pada usus dua belas jari terdapat dua 

muara saluran yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Lambung melepaskan 

makanan ke dalam usus dua belas jari (duodenum), yang merupakan bagian 

pertama dari usus halus. Makanan masuk ke dalam duodenum melalui sfingter 

pilorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum 

akan mengirimkan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. 

2) Usus Kosong (Jejunum). Usus kosong atau jejunum adalah bagian kedua dari usus 

halus, di antara usus dua belas jari (duodenum) dan usus penyerapan (ileum). Pada 

manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter, 1-2 meter adalah 

bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh 

dengan mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus 

dan terdapat jonjot usus (vili), yang memperluas permukaan dari usus.  

3) Usus Penyerapan (Illeum). Usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir 

dari usus halus. Pada sistem pencernaan manusia ileum memiliki panjang sekitar 

2 - 4 m dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus 

buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 (netral atau sedikit basa) dan berfungsi 

menyerap vitamin B12 dan garam empedu. 
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 (Sumber: Pustekkom Depdiknas, 2008) 

 

Gambar 2.14  

Struktur anatomi usus halus dan bagian-bagiannya 

 

f. Usus besar (kolon). Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan 

rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari 

kolon asendens (kanan), kolon transversum, kolon desendens (kiri), dan kolon sigmoid 

(berhubungan dengan rektum). Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar 

berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di 

dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting, seperti vitamin K. Bakteri ini 

penting untuk fungsi normal dari usus. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa 

menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar, sehingga berakibat 

terjadinya iritasi yang dapat menyebabkan dikeluarkannya lendir dan air, dan terjadilah 

diare. 

 
(Sumber: Pustekkom Depdiknas, 2008) 

Gambar 2.15 

Usus besar pada manusia 
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g. Rektum dan Anus Rektum.  Ini adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus 

besar (setelah kolon sigmoid) dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di 

tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon desendens. Jika kolon desendens penuh dan 

tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar (BAB). 

Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan 

memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika 

defekasi tidak terjadi, sering kali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana 

penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi pada Rectum untuk 

periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan 

anak yang lebih tua bisa menahan keinginan ini, tetapi bayi dan anak yang lebih muda 

mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. 

Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, tempat bahan limbah keluar dari 

tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh (kulit) dan sebagian lainnya dari 

usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphinkter. Feses dibuang dari 

tubuh melalui proses defekasi (buang air besar) yang merupakan fungsi utama anus 

(Sloane, Ethel, 2003).  

 

2.  Organ yang tidak termasuk dalam saluran pencernaan 

Berikut ini akan dibahas mengenai organ yagn tidak ermasuk dalam saluran pencernaan 

tetapi besar peranannya dalam prose tersebut, yaitu pankreas, hati dan empedu. 

a. Pankres. Ini adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi 

utama, yaitu: menghasilkan kelenjar enzim pencernaan  seperti enzim amilase, enzim 

tripsin, dan enzim lipase.; atau berfungsi eksokrin; serta menghasilkan 

beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri 

atas abdomen atau bagian dari perut (Scanlon, Valeria C., and Sanders,Tina, 2007), dan 

bagian kaput/kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan 

disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Beberapa 

fungsi dari pankreas adalah: 1) mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran 

insulin untuk mengikat glukosa dalan darah, insulin ini juga penting bagi hati, karena 

membantu hati menyerap glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen yang 

menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati; 

yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari 

hati; 2) mengurangi kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang 

berfungsi mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot, insulin 

juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di 

dalam sel-selnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Organ_(anatomi)
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pencernaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencernaan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksokrin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hormon
https://id.wikipedia.org/wiki/Endokrin
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdomen
https://id.wikipedia.org/wiki/Duodenum
https://id.wikipedia.org/wiki/Saluran_pankreas
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b. Hati. Organ hati pada manusia berfungsi sebagai pemeran utama dalam semua proses 

pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu 

fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Dalam proses 

pencernaan dan penyerapan karbohidrat, fungsi hati adalah untuk membantu 

menstabilkan kadar gula darah (glukosa). Jika kadar gula darah meningkat, misalnya 

sehabis makan, hati menyaring gula dari darah yang dipasok oleh vena portal (pembuluh 

vena dalam hati) dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jika kadar gula darah 

seseorang terlalu rendah, hati akan memecah cadangan gula yang dimilikinya dan 

melepaskannya ke dalam darah. Sama halnya dengan gula, hati juga menyimpan vitamin 

dan mineral (besi dan tembaga), untuk dilepaskan ke dalam darah jika diperlukan. 

Sementara jika tubuh kekurangan kadar gula, maka lemak akan diambil untuk dijadikan 

energi. Lagi-lagi hati memiliki peran utama dalam mempersiapkan lemak untuk menjadi 

bahan energi pengganti gula. Dalam proses pencernaan lemak, sel-sel hati memecah 

lemak dan menghasilkan energi. Sel-sel ini juga melepaskan sekitar 800 sampai 1.000 

mililiter empedu per harinya. Cairan berwarna kuning, kecoklatan atau hijau zaitun ini 

dikumpulkan dalam kapiler-kapiler kecil dan kemudian diteruskan ke saluran empedu 

utama, yang mengangkut empedu ke bagian usus kecil yang disebut duodenum. 

Empedu sangatlah diperlukan untuk pemecahan dan penyerapan lemak. Fungsi hati juga 

memainkan peran penting dalam metabolisme protein. Pasalnya sel-sel hati mengubah 

asam amino dalam makanan sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi, atau 

membentuk karbohidrat atau lemak. Zat “sampah” yang dihasilkan dari proses ini 

disebut ammonia. Sel-sel hati mengubah ammonia menjadi zat yang jauh tidak 

berbahaya yang disebut urea, yang dilepaskan ke dalam darah. Urea kemudian diangkut 

ke ginjal dan dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Fungsi hati manusia memainkan 

banyak peran penting dalam tubuh. Konsultasikan pada dokter atau apoteker jika Anda 

ingin tahu lebih lanjut mengenai fungsi hati manusia. 

 

(Sumber: Pustekkom Depdiknas, 2008) 

 

Gambar 2.16 

Beberapa organ non-pencernaan yang berperan penting pada proses pencernaan  

https://hellosehat.com/fakta-sistem-urine-dalam-tubuh/
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c.  Empedu berasal dari kantung empedu di hati. Empedu di hasilkan oleh hati berfungsi  

    utuk mengemulsikan lemak pada makanan. 

 

 
 

 (Sumber: Modifikasi dari Campbell, 2011) 

 

Gambar2.17 

Alat Pencernaan pada Manusia 

 

C.  PROSES PENCERNAAN KARBOHIDRAT 

 

Sistem pencernaan ialah sistem yang berfungsi untuk melakukan  penyederhanaan dan 

pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga 

zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Proses 

ini berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrient yang 

dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Proses pencernaan berlangsung secara mekanik dan 

kimia. Adapun tahapan proses pencernaan tersebut adalah sebagai berikut. 
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1) Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam mulut. 

2) Mastikasi yaitu proses pemotongan dan penggilingan atau penguyahan oleh gigi yang 

dilakukan secara mekanik. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum 

ditelan. 

3) Deglutasi yaitu proses menelan makanan ke dalam kerongkongan setelah melewati 

proses mastikasi. Pada proses ini terjadi proses peristalsis yaitu gelombang kontraksi 

otot polos secara involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran 

pencernaan. 

4) Digesti adalah pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan 

bantuan enzim dalam lambung. Dalam proses ini juga terjadi hidrolisis kimia 

(penguraian) molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. 

5) Absorpsi adalah produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam 

sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh.  Proses 

penyerapan makanan ini terjadi di usus halus. 

6) Defekasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri, dalam 

bentuk feses dari saluran pencernaan (Sloane, Ethel.2003). 

 

D.  ENZIM YANG BERPERAN DALAM PROSES PENCERNAAN  

 

Enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat (globular), yang terdiri atas 

satu, atau lebih dari satu, rantai polipeptida rantai (Wirahadikusumah, 1989). Enzim berfungsi 

sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. 

Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya 

menjadi molekul lain yang disebut produk (Smith, 1997; Grisham et al., 1999). Keunggulan 

enzim sebagai biokatalisator antara lain memiliki spesifitas tinggi, mempercepat reaksi kimia 

tanpa pembentukkan produk samping. 

 Pencernaan bahan-bahan makanan utama merupakan proses yang teratur yang 

melibatkan kerja sejumlah besar enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pada kelenjar saliva, 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan kelenjar lingualis berfungsi dalam mencerna 

karbohidrat dan lemak, enzim-enzim lambung mencerna protein dan lemak, enzim-enzim 

yang berasal dari bagian eksokrin pancreas mencerna karbohidrat, protein, lemak, DNA, dan 

RNA.  

 Enzim-enzim lain yang melengkapi proses pencernaan ditemukan di dalam membran 

luminal dan sitoplasma sel-sel dinding usus halus. Kerja berbagai enzim tersebut dibantu oleh 

enzim asam hidroklorida yang disekresikan lambung dan empedu yang disekresikan oleh 

hepar.  
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Tabel 2.1 

Daftar enzim beserta fungsi katalitiknya (Ganon, 1999) 

 

Sumber Enzim Substrat 
Fungsi 

katalitik/produk yang 
dihasilkan 

Kelenjar saliva α-amilase saliva Zat tepung  Hidrolisis ikataan 1:4α; 
mengasilkan dekstrin 
α-limit, dan maltosa 

Kelenjar 
lingualis 

Lipase lingual  Trigliserida  Asam lemak plus 1,2-
diasilgliserol 

 
 
Lambung 

Pepsin (pepsinogen)  Protein dan 
polipeptida  

Mengurai ikatan 
peptide yang 
berdekatan dengan 
asam amino aromatis 

Lipase lambung  Trigliserida  Asam lemak dan 
gliserol 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eksokrin 
pankreas 

Tripsin (tripsinogen)  Protein dan 
polipeptida 

Mengurai ikatan 
peptide yang 
berdekatan dengan 
arginin atau lisin 

Kimotripsin 
(kimotripsinogen)  

Protein dan 
polipeptida 

Mengurai ikatan 
peptide yang 
berdekatan dengan 
arginin atau lisin 

Elastase (proelastase)  Elastin, beberapa 
protein lain 

Mengurai ikatan yang 
berdekatan dengan 
asam amino alifatik 

Karboksipeptidase A 
(prokarboksipeptidase 
A)  

Protein dan 
polipeptida 

Mengurai asam amino 
terminal karboksi yang 
mempunyai rantai sisi 
aromatik atau alifatik 
yang bercabang 

Karboksipeptidase B 
(prokarboksipeptidase 
B)  

Protein dan 
polipeptida  

Mengurai asam amino 
terminal karboksi yang 
mempunyai rantai sisi 
basa 

 
Eksokrin 
pankreas 

Kolipase (prokolipase)  Butir-butir lemak  Memudahkan 
terbukanya bagian aktif 
lipase pankreas 

Lipase pankreas  Trigliserida Monogliserida dan 
asam lemak 

Ester kolesteril 
hidrolase  

Ester kolesteril  Kolesterol 
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Sumber Enzim Substrat 
Fungsi 

katalitik/produk yang 
dihasilkan 

α-amilase pankreas  Zat tepung  Sama dengan α-
amilase saliva 

Ribonuklease  RNA  Nukleotida 

Deoksiribonuklease  DNA  Nukleotida 

Fosfolipase A2 
(profosfolipase A2)  

Fosfolipid Asam 
lemak.  

lisofosfolipid 

 
 
 
 
 
 
 
Mukosa usus 
halus 

Enteropeptidase  Tripsinogen  Tripsin 

Aminopeptidase  Polipeptida  Mengurai asam amino 
terminal-N dari peptida 

Maltase  Maltose, 
maltotriosa  

Glukosa 

Dipeptidase  Dipeptida  Dua asam amino 

laktase  Laktosa  Galaktosa dan glukosa 

sukrase  Sukrosa  Fruktosa dan glukosa 

α-limit dekstrinase  α-limit dekstrin  Glukosa 

Nuklease dan enzim-
enzim terkait  

Asam nukleat  Pentosa, purin, dan 
pirimidin 

Sitoplasma sel 
mukosa 

Berbagai peptidase  Di, tri, dan 
tetrapeptida  

Asam amino 

 

Pencernaan protein dimulai di dalam lambung, dimana enzim pepsin menguraikan 

beberapa ikatan peptida.  Pepsin menghidrolisis ikatan-ikatan antara asam amino aromatik 

seperti fenil alanin atau tirosin dan asam amino kedua, sehingga hasil pencernaan polipeptida 

adalah berbagai polipeptida dengan ukuran yang sangat berbeda. Di dalam usus halus, 

polipeptida tersebut dicerna lebih lanjut oleh enzim-enzim proteolitik kuat yang berasal dari 

pankreas dan mukosa usus halus (Ganong, 1999). Tripsin, kimotripsin, dan elastase bekerja 

pada ikatan peptida interior pada molekul-molekul peptida dan disebut endopeptidase.  

Karboksipeptidase pankreas dan aminopeptidase brush border merupakan 

eksopeptidase yang menghidrolisis asam amino pada ujung karboksi dan amino polipeptida.  

Beberapa asam amino bebas dilepaskan di dalam lumen usus halus, tetapi yang lainnya 

dilepaskan pada permukaan sel oleh aminopeptidase dan dipeptidase dalam brush border sel-

sel mukosa (Ganong, 1999). Beberapa di- dan tripeptida ditranspor secara aktif ke dalam sel-

sel usus halus dan dihidrolisis oleh peptidase intraseluler, dengan asam-asam amino yang 

memasuki aliran darah. Jadi, pencernaaan akhir terhadap asam amino terjadi di tiga tempat, 

yaitu: 1) lumen usus halus, 2) brush border, dan 3) sitoplasma sel-sel mukosa yang diawali 

dengan pencernaan protein atau polipeptida rantai panjang oleh enzim pepsin di lambung 

(Ganong, 1999). Menurut  Fox (2008),  secara umum  sistem digestif  memiliki fungsi  sebagai 
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berikut: 1) motility yang berhubungan dengan pergerakan makanan di sepanjang saluran 

pencernaan, 2) secretion  yang  berhubungan  dengan  sekresi  hormon  eksokrin  dan endokrin, 

3) digestion  yang berhubungan dengan proses pemecahan molekul makanan menjadi sub 

unit yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh usus, 4) absorption yang berhubungan  

dengan  proses  masuknya  produk  digestion  ke  dalam  darah  ataupun limfa, serta sebagai 

5) storage yang berhubungan dengan penyimpanan, dan 6) elimination atau penguraian 

kembali molekul tertentu hasil pencernaan makanan untuk dibuang. 

 

E.  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PROSES PENCERNAAN  

 

Gangguan pencernaan atau yang dapat disebut sebagai Dispepsia menurut Henningson 

(2007) dapat dipengaruhi oleh fibromyalgia (sindrom kelelahan kronis), interstitial cystitis, dan 

sindrom luka pada kandung kemih. Tak hanya itu, menurut Muth et al (1999) bahwa 

pencernaan terutama pada bagian gastrointestinal dapat berpindah tempat ke atas maupun 

ke bawah saat penderita mengalami keadaan marah, takut, dan cemas, atau keracunan. 

Sedangkann faktor yang dapat mempengaruhi gangguan pencernaan pada manusia antara 

lain, tingkat stress, cemas dan depresi, kelelahan, pola makan yang meliputi jadwal dan jenis 

makan yang dikonsumsi dan juga kadar karbofuran dalam darah. Senyawa Karbofura (2,3-

dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl methylcarbamate) dapat masuk melalui inhalasi, oral 

atau kontak kulit, yang akan menimbulkan gejala klinis berupa pusing, kelemahan otot, diare, 

berkeringat, mual, muntah, tidak ada respon pada pupil mata, penglihatan kabur, sesak napas 

dan konvulsi (Risher et al., 1987).   

Ada banyak macam gangguan pada sistem pencernaan manusia, demikian juga faktor 

penyebabnya. Faktor-faktor penyebab gangguan pencernaan, antara lain, makanan yang 

kurang baik dari segi kesehatan dan kebersihan, keseimbangan nutrisi, adanya infeksi, pola 

makan yang kurang tepat dan kelainan pada organ pencernaan. Bebrapa faktor tersebut akan 

diuraikan berikut ini.  

1. Malnutrisi (kurang gizi). Malnutrisi merupakan penyakit yang diakibatkan oleh 

terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh 

sel-sel pancreas atropi yang kehilangan banyak reticulum endoplasma. Sebagai contoh 

ialah kwashiorkor, yakni penyakit akibat kekurangan protein yang parah yang pada 

umumnya menyerang anak-anak. 

2. Tukak Lambung. Tukak lambung merupakan salah satu kelainan sistem pencernaan 

yakni kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung dapat disebabkan oleh faktor-

faktor kuman, psikosomatis, ataupun toksin. Kecemasan, stres, ketakutan, dan 

kelelahan merupakan faktor psikosomatis yang akhirnya dapat merangsang 

pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan rusak. 
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3. Keracunan Makanan. Keracunan makanan dapat disebabkan karena pengaruh 

beberapa bakteri, contohnya bakteri Salmonela yang menyebabkan penyakit demam 

tipus dan paratipus. 

4. Gastritis. Gastritis adalah suatu peradangan kronis atau akut pada lapisan mukosa 

(lender) dinding lambung. Penyebabnya, antara lain, karena penderita memakan 

makanan yang mengandung kuman penyakit, atau karena karena kadar asam klorida 

(HCl) pada lambung terlalu tinggi. Orang yang menderita gastritis mempunyai ciri-ciri 

rasa perih pada dinding lambung, muntah, mual, dan perut kembung. Gangguan 

meningkatnya kadar asam lambung dapat juga dipicu oleh pikiran tegang, pola makan 

yang tak teratur, dan lain sebagainya. 

5. Ambeyen/Wasir/Hemoroid. Ini adalah gangguan pembengkakan pada pembuluh vena 

di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali 

menderita gangguan ini. 

6. Apendisitis. Apendisitis adalah gangguan yang terjadi karena peradangan apendiks. 

Penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing (usus buntu), yang 

menimbulkan rasa nyeri dan sakit. 

7. Konstipasi. Konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan "sembelit" merupakn 

keadaan yang dialami seseoang dengan gejala fases mengeras sehingga susah 

dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. 

Sehingga fases kekurangan air dan menjadi keras. Ini dapat terjadi karena kebiasaan 

buruk yang menunda-nunda buang air besar (BAB), atau dapat juga disebabkan karena 

penderita kurang dalam mengkonsumsi makanan berserat. Dengan demikian banyak 

mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan berserat serta minum banyak air dapat 

mencegah gangguan ini. 

8. Diare. Diare disebabkan karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau 

kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya ialah penderita memakan 

makanan yang mengandung kuman atau bakteri, sehingga gerakan peristaltik dalam 

usus tidak terkendali. Hal ini menyebabkan laju makanan meningkat dan usus tidak 

dapat menyerap air. Namun, apabila fases yang dikeluarkan bercampur dengan darah 

dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjuk pada penyakit 

desentri, yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. 

9. Hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus 

dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air. 
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Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Pada proses pencernaan makanan terjadi perombakan makanan menjadi molekul-

molekul yang kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh. Proses ini terjadi secara fisik dan 

kimiawi. Jelaskan yang dimaksud dengan proses pencernaan tersebut. 

2) Mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap dan jalan masuk untuk 

sistem pencernaan yang berakhir di anus. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput 

lendir dan pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. 

Sebutkan bagian organ perasa dari lidah. 

3) Organ kerongkongan adalah tabung (tube) berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu 

makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan akan berjalan melalui 

kerongkongan dengan menggunakan sebuah proses. Sebutkan nama proses itu 

4) Organ esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Menurut 

histologi, esofagus dibagi menjadi tiga bagian. Sebutkan. 

5) Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara 

lambung dan usus besar. Organ dinding usus kaya akan pembuluh darah yang 

mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta, usus ini juga dilapisi otot 

yang memanjang. Sebutkan nama lapisan dari usus halus tersebut. 

6) Lambung berfungsi sebagai gudang makanan, yang berkontraksi secara ritmik untuk 

mencampur makanan dengan enzim-enzim. Sel-sel yang melapisi lambung 

menghasilkan tiga zat penting yaitu lendir, asam klorida (HCl), dan prekursor pepsin 

(enzim yang memecahkan protein). Jelaskan fungsi dari zat lender yang ada di lambung. 

7) Proses pencernaan berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi 

tubuh dari nutrient yang dicerna sehingga siap untuk di absorpsi. Proses pencernaan 

berlangsung secara mekanik dan kimia. Sebutkan dan jelaskan tahapan proses 

pencernaan tersebut dan tuliskan dalam tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 

Tahapan dan Fungsi Proses Pencernaan 

 

No Tahap Proses 

pencernaan 

Fungsi 

1 ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

2 ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

3 ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

4 ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

5 ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

6 ……………………………….. ………………………………………………………………………… 

 

8) Pencernaan beberapa bahan makanan utama merupakan proses yang teratur yang 

melibatkan kerja sejumlah besar enzim pencernaan. Enzim-enzim tersebut berfungsi 

dalam mencerna karbohidrat, protein dan lemak. Sebutkan jenis enzim yang berperan 

dari organ yang tertera pada tabel 2.3 berikut ini. 

 

Tabel 2.3 

Daftar sumber, enzim, substrat, dan fungsi katalitik atau produk 

 

Sumber Enzim Substrat 
Fungsi katalitik 

atau produk 

Kelenjar saliva ………………………….. ………………………. ……………………….. 

Kelenjar lingualis ………………………….. ………………………. ……………………….. 

Lambung ………………………….. ………………………. ……………………….. 

………………………….. ………………………. ……………………….. 

 

9) Gangguan Pencernaan atau yang dapat disebut sebagai Dispepsia menurut Henningson 

(2007) dapat dipengaruhi oleh fibromyalgia (sindrom kelelahan kronis), Sebutkan faktor 

yang dapat mempengaruhi gangguan pencernaan pada manusia. 

10) Malnutrisi merupakan penyakit yang diakibatkan oleh terganggunya pembentukan 

enzim pencernaan. Jelaskan  
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Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Pencernaan mekanik, adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara 

fisik menjadi potongan-potongan kecil. Proses ini terjadi di dalam rongga mulut dan 

lambung. Makanan di dalam mulut dihaluskan dengan menggunakan gigi sedangkan di 

dalam lambung makanan di aduk-aduk dan di peras oleh gerakan otot lambung.  

Pencernaan kimiawi pada umumnya didahului dengan pemecahan makanan secara 

mekanis, misalnya dengan cara dikunyah. Proses pemecahan makanan menjadi 

potongan-potongan yang lebih kecil akan meningkatkan luas permukaan makanan yang 

akan terkena enzim pencernaan. Pada proses ini partikel-partikel makanan akan diubah 

menjadi molekul yang dapat diserap oleh tubuh dengan bantuan enzim pencernaan. 

2) Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ 

perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan sederhana terdiri dari manis 

berada di ujung lidah, rasa asam berada di samping depan kanan dan kiri, rasa asin 

berada di samping tengah kanan dan kiri dan rasa pahit berada di pangkal lidah. 

3) Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik 

4) Menurut histologi, esofagus dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) bagian superior 

(sebagian esar adalah otot rangka), 2) bagian tengah (campuran otot rangka dan otot 

halus), dan 3) bagian inferior (terutama terdiri dari otot halus). 

5) Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa (sebelah dalam), lapisan otot melingkar, 

lapisan otot memanjang dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari tiga bagian yaitu usus 

dua belas jari (duodenum), 

6) Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan tiga zat penting yaitu lendir, asam klorida 

(HCL), dan prekusor pepsin (enzim yang memecahkan protein). Lendir melindungi sel-

sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung, dan asam klorida menciptakan suasana 

yang sangat asam, yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman 

lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara 

membunuh berbagai bakteri. 

7)  

Tabel 2.2 

Tahapan dan Fungsi Proses Pencernaan 

No Tahap Proses pencernaan Fungsi 

1. Ingesti  Proses masuknya makanan ke dalam mulut. 

2. Mastikasi Proses pemotongan dan penggilingan atau 

penguyahan oleh gigi yang dilakukan secara 
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No Tahap Proses pencernaan Fungsi 

mekanik. Makanan kemudian bercampur dengan 

saliva sebelum ditelan. 

3. Deglutasi Proses menelan makanan ke dalam 

kerongkongan setelah melewati proses mastikasi. 

Pada proses ini terjadi proses peristalsis yaitu 

gelombang kontraksi otot polos secara involunter 

yang menggerakkan makanan tertelan melalui 

saluran pencernaan. 

4. Digesti  Pengubahan makanan menjadi molekul yang 

lebih sederhana dengan bantuan enzim dalam 

lambung. Dalam proses ini juga terjadi hidrolisis 

kimia (penguraian) molekul besar menjadi 

molekul kecil sehingga absorpsi dapat 

berlangsung 

5.  

Absorpsi  

Produk akhir pencernaan dari lumen saluran 

pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik 

sehingga dapat digunakan oleh sel tubuh.  Proses 

penyerapan makanan ini terjadi di usus halus. 

6. Defekasi  Proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, 

juga bakteri, dalam bentuk feses dari saluran 

pencernaan  

 

8)  

Tabel 2.3 

Daftar sumber, enzim, substrat, dan fungsi katalitik atau produk 

Sumber Enzim Substrat 
Fungsi katalitik 

atau produk 

Kelenjar saliva α-amilase saliva Zat tepung  Hidrolisis ikataan 
1:4α; mengasilkan 
dekstrin α-limit, 
dan maltosa 

Kelenjar lingualis Lipase lingual  Trigliserida  Asam lemak plus 
1,2-diasilgliserol 

 
 
Lambung 

Pepsin (pepsinogen)  Protein dan 
polipeptida  

Mengurai ikatan 
peptide yang 
berdekatan dengan 
asam amino 
aromatis 
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Sumber Enzim Substrat 
Fungsi katalitik 

atau produk 

Lipase lambung  Trigliserida  Asam lemak dan 
gliserol 

 

9) Faktor-faktor gangguan pencernaan pada tubuh manusia adalah: malnutrisi, tukak 

lambung, keracunan makanan, gastritis, Ambeyen/Wasir/Hemoroid, appendicitis, diare, 

konstipasi dan hepatitis. 

10) Malnutrisi merupakan penyakit yang diakibatkan oleh terganggunya pembentukan 

enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pancreas atropi yang 

kehilangan banyak reticulum endoplasma. Sebagai contoh ialah kwashiorkor, yakni 

penyakit akibat kekurangan protein yang parah yang pada umumnya menyerang anak-

anak. 

 

Ringkasan 
 

Fungsi utama sistem pencernaan adalah menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi 

tubuh dari nutrient yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan pada tubuh manusia 

terjadi dengan dua sistem yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah 

pencernaan yang dilakukan gigi di dalam mulut kita. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah 

pencernaan yang melibatkan enzim dalam tubuh kita. Tubuh kita membutuhkan nutrisi-nutrisi 

yang bermanfaan untuk tubuh kita. Makanan yang kita makan tidak secara langsung masuk ke 

dalam tubuh, tetapi di proses terlebih dahulu. Oleh sebab itu mengkonsumsi makananan yang 

sehat dan bergizi sanggat dianjurkan. 

 Proses pencernaan makanan juga di pengaruhi oleh kondisi pada organ percenaan. 

Organ yang berperan dalam proses pencernaan mulai awal adalah mulut. Makanan akan 

masuk ke dalam mulut dan dirasakan oleh organ perasa pada lidah, dan akan dipotong-potong 

oleh gigi agar menjadi bagian yang kecil dan mudah untuk dicerna. Di dalam rongga mulut 

makanan akan bercampur dengan ludah dan enzim pencernaan Lisosom yang berfungsi 

memecah protein dan menyerang bakteri yang masuk secara langsung. Makanan yang sudah 

terpecah akan mengalami proses menelan secara sadar dan otomatis masuk ke dalam faring 

selanjutnya ke esofagus, dan dengan proses gerakan peristaltik makanan masuk ke dalam 

lambung.  

 Pada proses pencernaan di dalam lambung makanan akan dicerna dengan bantuan 

enzim lambung. Lambung sebagai gudang makanan dan berfungsi secara ritmik mencampur 

makanan dengan enzim-enzim, dibantu oleh zat penting di dalam lambung yaitu lender, HCl, 

dan prekussor pepsin. Kemudian makanan hasil pencernaan akan masuk ke dalam usus halus 

yang kaya pembuluh darah dan berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan serta 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 107 

 

mengangkut zat-zat yang diserap ke dalam hati melalui vena porta. Sisa makanan akan masuk 

ke dalam usus besar, di mana akan dilakukan penyerapan air dari feses. Banyaknya bakteri 

yang terdapat di dalam organ usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu 

penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi membuat zat-zat penting, 

seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Kemudian sisa akhir proses 

pencernaan akan disimpan sementara pada organ rectum berupa feces, bila ada rangsangan 

saraf yang merangsang untuk defekasi maka feces akan di keluarkan melalui anus. 

 

Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Pencernaan makanan di dalam rongga mulut, yaitu melalui proses penghancuran dan 

 penggilingan makanan menjadi potongan-potongan kecil, disebut dengan proses …. 

A. Kimiawi 

B. Oksidasi 

C. Fisik 

D. Enzimatik 

 

2)  Proses pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah.             

 Organ lidah yang peka terhadap rasa pahit berada pada bagian …. 

A. Ujung 

B. Pangkal  

C. Tengah  

D. Kanan atau kiri 

 

3)  Kelenjar ludah yang terdapat pada rongga mulut, yang berfungsi membantu proses 

 pencernaan dan mengandung antibodi serta enzim yang membantu memecah protein 

 dan menyerang bakteri secara langsung disebut …. 

A. Lisosom 

B. Petialin 

C. Peptin 

D. Tripsin 
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4)  Bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esophagus dan 

 menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan disebut        

 dengan …. 

A. Fundus 

B. Atrium 

C. Kardiak 

D. Pylorus 

 

5)  Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan tiga zat penting, salah satunya berbentuk 

 lendir yang berfungsi …. 

A. Membantu pemecahan protein 

B. Melindungi lambung dari kerusakan asam 

C. Membunuh bakteri yang masuk ke lambung 

D. Mengolah makanan yang masuk lambung 

 

6)  Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara 

 lambung dan usus besar. Dinding usus halus kaya akan pembuluh darah yang        

 berfungsi …. 

A. Mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta 

B. Mengolah makanan yang masuk ke dalam lambung 

C. Memecah makanan menjadi partikel kecil 

D. Menampung cadangan makan yang tersisa hasil pengolahan 

 

7)  Bagian dari usus halus yang bertugas melalukan proses penyerapan zat makanan hasil 

 metabolisme adalah …. 

A. Jejenum 

B. Illeum 

C. Duodenum 

D. Pylorus 

 

8)  Organ pencernaan yang berfungsi menyerap air dari feses adalah …. 

A. Ileum 

B. Jejenum 

C. Usus besar 

D. Usus dua belas jari 
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9)  Pankreas adalah organ assesoris pada proses pencernaan yang memiliki dua fungsi 

 utama, salah satunya adalah menghasilkan enzim pencernaan kelenjar, diantaranya 

 adalah …. 

A. Tripsin 

B. Polipeptida 

C. Triglisedia 

D. Pepsinogen 

 

10)   Proses pemotongan dan penggilingan atau menguyah oleh gigi dilakukan secara 

 mekanik. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan, proses ini 

 disebut …. 

A. Ingesti 

B. Digesti 

C. Mastikasi 

D. Deglutasi 
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Topik 3 
Proses Metabolisme Karbohidrat  

 

A. DEFINISI METABOLISME KARBOHIDRAT 

 

Metabolisme karbohidrat dimulai dengan pencernaan dalam usus kecil di mana 

monosakarida diserap ke dalam aliran darah. Konsentrasi gula darah dikendalikan oleh tiga 

hormone, yaitu insulin, glukagon, dan epinefrin. Jika konsentrasi glukosa dalam darah terlalu 

tinggi, insulin disekresikan oleh pankreas. Insulin merangsang transfer glukosa ke dalam sel, 

termasuk dalam hati dan otot, dan sebagian glukosa diubah menjadi glikogen dengan proses 

glikogenesis (anabolisme). Glikogen disimpan dalam hati dan otot sampai dibutuhkan pada 

beberapa waktu kemudian ketika kadar glukosa rendah. Jika kadar glukosa darah yang rendah, 

maka epinefrin dan hormon glukogon disekresikan untuk merangsang konversi glikogen 

menjadi glukosa. Proses ini disebut glikogenolisis (katabolisme), terutama terjadi di hati dan 

otot, meskipun organ lain juga mampu memetabolisme glukosa. 

Metabolisme adalah segala reaksi perubahan transportasi biokimia menjadi energi yang 

terjadi dalam tubuh mahluk hidup. Banyaknya energi yang dibebaskan dalam proses 

katabolisme, mencerna, dan memetabolisme makanan, proses termoregulasi dan aktivitas 

fisik sama besar dengan yang dibebaskan di luar tubuh. Metabolisme meliputi: 1) proses 

sintesis (anabolisme) yang merupakan lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa 

pembentuk struktur dan proses sintesis tubuh termasuk protein; 2) proses penguraian 

(katabolisme) senyawa atau komponen dalam sel mahluk hidup merupakan berbagai proses 

oksidasi yang  melepaskan energi bebas berbentuk fosfat berenergi tinggi atau unsur 

ekuivalen pereduksi seperti rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif; 3) Amfibolik merupakan 

penghubung antara anabolik dan katabolik misalnya pada siklus asam sitrat (Robert K. Murray, 

et.al, 2003). Proses reaksi metabolisme yang terjadi semua dikatalisis oleh enzim, termasuk 

reaksi sederhana seperti penguraian asam karbonat menjadi air dan karbondioksida, dan lain-

lain. Hal lain yang penting dalam proses metabolisme adalah  peranannya dalam proses 

penawar racun atau detoksifikasi, yaitu mekanisme reaksi pengubahan zat yang beracun 

menjadi senyawa yang tak beracun yang dapat dikeluarkan dari tubuh. 

Proses anabolisme dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal. Anabolisme 

merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul besar, sedangkan katabolisme 

adalah sebaliknya, yaitu proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Selanjutnya 

anabolisme merupakan reaksi reduksi, katabolisme adalah reaksi oksidasi. Hasil akhir dari 

anabolisme seringkali merupakan senyawa pemula untuk proses katabolisme. Sebagian besar 

reaksi metabolisme terjadi di dalam sel, oleh karena itu mekanisme masuk dan keluarnya zat 
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kimia melalui membran sel mempunyai arti penting dalam mempertahankan keseimbangan 

energi dan materi didalam tubuh. 

Proses metabolisme karbohidrat yang berasal dari makanan yang kita makan akan 

dipecah menjadi partikel-partikel kecil di dalam saluran pencernaan untuk diabsorbsi dan 

ditransport ke berbagai sel di dalam tubuh. Sel-sel tubuh mentransformasi ke dalam energi 

kimia dalam bentuk sederhana yang dapat dipergunakan segera atau sebagai cadangan 

makanan (Mihardja, 2012). Pada tahap persiapan ini, reaksi-reaksi yang tejadi merupakan 

proses pencernaan di luar sel, yaitu beberapa senyawa kompleks (polimer) diubah oleh enzim 

ekstra sel menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga senyawa monomer tersebut dapat 

masuk ke dalam sel melalui membran sitoplasma. Pada manusia, reaksi-reaksi persiapan ini 

berlangsung pada sistem pencernaan. 

 

 
 

Gambar 2.18 

Proses Awal Metabolisme Karbohidrat (Victor W, 2017) 

 

B. ORGAN YANG TERLIBAT DALAM METABOLISME KARBOHIDRAT 

 

Berikut ini akan diuraikan organ-organ yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat 

yaitu hati, pankreas, medula adrenal, dan kelenjar tiroid (thyroid). 
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1. Hati  

Hati (Hepar/liver) merupakan organ homeostatik yang berperan dalam menjaga kadar 

gula darah (KDG) agar tetap berada pada posisi serasi dan seimbang (hemeostatis). 

Glukosa (juga fruktosa dan galaktosa) dalam darah masuk lewat vena porta hepatica, 

sinusoid, kemudian sel hati, selanjutnya oleh sel hati akan diubah menjadi glikogen 

(Glikogenesis). Selain itu hati juga berfungsi sebagai: sintesis, penyimpanan, dan 

penggunaan lipid; sintesis protein dan degradasi, serta pembentukan urea dan nitrogen; 

pembentukan empedu untuk digesti lemak, inaktivasi senyawa kimia, detoksifikasi 

racun oleh sel retikuloendothelial (SER) dan absorpsi serta penyimpanan zat anti-anemik 

yang penting untuk pematangan (maturasi) eritosit. 

2. Pankreas 

Pankreas merupakan organ yang memiliki kemampuan sebagai eksokrin maupun 

endokrin. Bagian endokrin kelenjar pankreas yakni bagian pulau langerhans, tersusun 

atas sel α dan sel β yang berperan menghasilkan hormon yang mengontrol metabolisme 

karbohidrat, yaitu: glukagon, yang disekresikan oleh sel α pankreas, berperan sebagai 

faktor hiperglikemik artinya sebagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar 

glukosa darah; dan insulin, disekresikan oleh sel β pankreas, merupakan faktor 

hipoglikemik artinya sebagai faktor yang menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. 

Insulin berperan untuk meningkatkan sintesis glikogen. 

3. Medulla Adrenal 

Organ ini tersusun atas sel kormafin yang berperan menghasilkan hormon epinefrin 

(adrenalin) atau disebut juga katekolamin. Sekresi epinefrin diransang oleh saraf 

simpatis sebagai respon terhadap turunnya kadar glukosa darah. Epinefrin berperan 

meningkatkan kadar glukosa darah dan asam laktat karena meransang glikogenesis pada 

hati dan otot sehingga terjadi hiperglikemik. Mekanismenya sebagai berikut. Glukosa 

dibebaskan dari timbunan (cadangan) glikogen melalui mekanisme glikogenolisis di hati, 

selanjutnya sekresi insulin dihambat. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan kadar 

gula darah secara langsung akan meransang saraf simpatis yang merangsang medulla 

andrenal untuk mensekresikan epinefrin. Sekresi dari epinefrin akan meningkatkan 

proses glikogenolisis pada otot dan hati sehingga meningkatkan kadar gula darah dalam 

tubuh. Apabila kebutuhan glukosa telah tercapai, maka akan terjadi hiperglikemi, 

kemudian akan terjadi glikogenesis, sekresi insulin meningkat dan sekresi epinefrin 

terhambat 

4. Kelenjar tiroid (Thyroid) 

Kelenjar tiroid mensekresikan hormon tiroksin yang berperan untuk meningkatkan 

metabolisme terutama oksidasi seluler (Baret dkk., 1986). 
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C. PROSES GLIKOLISIS 

 

Proses penguraian glukosa menjadi piruvat, alkohol, laktat, atau CO2 dan air dapat 

berlangsung melalui beberapa jalan metabolisme, tergantung dari keadaan lingkungan, 

keadaan dalam sel. Satu makhluk hidup dapat melakukan satu atau lebih jalur metabolisme 

penguraian glukosa tergantung pada keperluhan atau tidaknya proses penguraian tersebut. 

Dalam hal ini tiap makhluk hidup mempunyai sistem kontrolnya sendiri. Glikolisis adalah 

proses katabolisme glukosa (memiliki 6 atom karbon) secara enzimatik melalui 10 tahap reaksi 

enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul piruvat (memiliki 3 atom C) (Simorangkir, 2016). 

Glikolisis merupakan suatu lintas pusat universal dari katabolisme glukosa, tidak hanya di 

dalam hewan dan tumbuhan, tetapi juga di dalam banyak mikroorganisme. Urutan reaksi 

glikolitik pada setiap spesies berbeda dalam cara pengaturan kecepatan reaksi dalam jalur 

metabolik  dan selanjutnya piruvat yang terbentuk (Lehninger, 1982). 

Reaksi jalur pada proses glikolisis yang berlangsung dengan adanya oksigen (glikolisi 

aerob), akan menghasilkan piruvat, sedangkan yang berlangsung tanpa oksigen (glikolisis 

anaerob) menghasilkan laktat. Jika glukosa diperlukan segera setelah memasuki sel untuk 

memasok energi, maka dimulai proses metabolisme disebut glikolisis (katabolisme). Produk 

akhir glikolisis adalah asam piruvat dan ATP. Glikolisis yang menghasilkan ATP, reaksi terus 

mengkonversi asam piruvat menjadi asetil CoA dan asam sitrat. Kemudian dalam siklus asam 

sitrat, sebagian besar ATP dibuat dari oksidasi dalam siklus asam sitrat sehubungan dengan 

rantai transpor elektron. 

Berikut ini diuraikan adalah tahap-tahap proses glikolisis. 

1.  Reaksi Tahap Pertama 

 Tahap pertama adalah pemasukan satu gugus fosfat ke dalam molekul glukosa 

menghasilkan glukosa-6-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh Hexokinase yang memerlukan 

ion Mg2+ sebagai kofaktor. Sedangkan gugus fosfat dan energi yang diperlukannya 

didapat dari penguraian ATP menjadi ADP. 

 
Gambar 2.19 

Reaksi Tahap Pertama Jalur glikolisis (Admin, 2016) 
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2. Reaksi Glikolisis Tahap 2 

 Reaksi tahap 2 ini merupakan reaksi isomerisasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-

fosfat, yang dikatalisis oleh fosfoheksoisomerisase yang juga mengkatalisis reaksi 

kebalikannya. Dalam reaksi ini tidak terjadi penguraian maupun pembentukan ATP. 

 

 

Gambar 2.20 

Reaksi tahap kedua jalur glikolisis (Admin, 2016) 

 

3. Reaksi Tahap Ketiga  

 Tahap 3 adalah reaksi memasukkan gugus fosfat dari ATP, dikatalisis oleh 

fosfofruktokinase dengan ion Mg2+ sebagai kofaktornya menghasilkan 1,6-difosfat 

 

 
Gambar 2.21 

Reaksi Tahap Ketiga Jalur Glikolisis (Admin, 2016) 

 

4.  Reaksi Tahap Keempat  

 Reaksi tahap keempat adalah pemecahan senyawa karbohidrat beratom enam menjadi 

dua senyawa beratom tiga, gliserida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Reaksi ini 

dikatalis oleh aldolase yang juga bekerja untuk reaksi berkebalikannya. Selanjutnya 

terjadi isomerisasi bolak balik antara kedua senyawa beratom tiga ini yang dikatalisis 

oleh triosafosfat isomerase.  
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5.  Reaksi Tahap Lima  

 Pada reaksi tahap 5 ini, dihidroksiaseton fosfat diubah seluruhnya menjadi 

gliseraldehida 3-fosfat sehingga kemungkinan hilangnya setengah dari energi molekul 

glukosa dapat dicegah. Dapat dikatakan disini pemecahan satu molekul fruktosa 1,6-

difosfat menghasilkan dua molekul gliseraldehida 3-fosfat. 

 

  
 

Gambar 2.22 

Reaksi Tahap Keempat dan Kelima Jalur Glikolisis (Admin, 2016) 

 

6.  Reaksi Tahap Keenam.  

 Reaksi ini merupakan perubahan gliseraldehida-3-fosfat menjadi asam 1,3-

difosfogliserat, yang melibatkan reaksi pemasukan satu gugus fosfat dari asam fosfat 

(bukan dari ATP), dan oksidasi molekul aldehida menghasilkan asam karboksilat. Reaksi 

oksidasi ini dikatalisis oleh gliseraldehida-3-fosfat dehidrogenase dan dirangkaikan 

dengan reaksi reduksi pembentukan NADH dari NAD+.  
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Gambar 2.23 

Reaksi Tahap Keenam Jalur Glikolisis (Admin, 2016) 

 

7.  Reaksi Tahap Ketujuh  

 Reaksi ini dikatalisis oleh fosfogliserat kinase (dengan ion magnesium sebagai kofaktor), 

menghasilkan asam 3-fosfogliserat.  Reaksi tahap ketujuh ini merupakan reaksi pertama 

yang menghasilkan energi. Tahap reaksi sebelumnya memerlukan energi dan gugus 

fosfat dari penguraian ATP menjdi ADP. 

 

 
 

Gambar 2.24 

Reaksi Tahap Ketujuh Jalur Glikolisis (Admin, 2016) 

 

8.  Reaksi Tahap Kedelapan  

 Reaksi ini adalah isomerisasi asam gliserat 3-fosfat menjadi asam gliserat 2-fosfat, 

dikatalisis oleh fosfogliserat mutase. 
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Gambar 2.25 

Reaksi Tahap Kedelapan Jalur Glikolisis (Admin, 2016)  

 

9.  Reaksi Tahap Kesembilan  

 Pada reaksi ini enzim enolase melepaskan satu molekul H2O dari asam fosfoenol piruvat, 

dan pembentukan senyawa ini dilakukan dengan dehidrasi yang dikatalisis oleh enzim 

enolase. Proses ini memerlukan adanya ion magnesium (atau ion mangan) sebagai 

kofaktor. Reaksi ini dapat dihambat oleh fluoride. 

 

 
Gambar 2.26 

Reaksi Tahap Kesembilan Proses Glikolisis (Admin, 2016) 

 

10.  Reaksi Tahap Akhir. 

 Reaksi tahap akhir pada proses glikolisis adalah pembentukan asam piruvat dari asam 

fosfoenolpiruvat melalui senyawa antara asam enolpiruvat. Dalam reaksi yang dikatalisis 

oleh piruvat kinase ini, dengan ion magnesium sebagai kofaktor, gugus fosfat yang 

dilepaskan oleh fosfoenolpiruvat dipakai untuk mensintesis ATP dari ADP. Perubahan 

enolpiruvat ke asam piruvat terjadi secara spontan. 
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Gambar 2.27 

Reaksi Tahap Kesepuluh Jalur Glikolisis (Admin, 2016) 

Adapun reaksi keseluruhan glikolisis tersebut dapat dapat dilihat pada gambar 2.28 

 

 
 

Gambar 2.28 

Rangkaian Proses Glikolisis Secara Lengkap (Admin, 2016) 
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D. PROSES GLUKONEOGENESIS  

 

Glukoneogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat, misalnya 

asam laktat dan beberapa asam amino. Proses glukoneogenesis berlangsung terutama di hati, 

dan diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam proses yaitu 

glukoneogenesis. 

Proses glukoneogenesis terkait dengan banyak enzim yang sama dengan glikolisis, tetapi 

glukoneogenesis bukan kebalikan dari proses glikolisis karena terdapat tiga tahap reaksi dalam 

glikolisis yang tidak reversibel, artinya perlu enzim lain untuk kebalikannnya, yaitu enzim 

glukokinase, fosfofruktokinase, dan piruvatkinase. Glukagon meransang glukoneogenesis 

dengan merangsang enzim-enzim tersebut terutama fosfofenol piruvat karboksikinase. 

Biosintesis enzim tersebut juga dipengaruhi oleh insulin dan hormon glukokortiroid. 

Kekurangan atau kerusakan sistem enzim glikoneogenesis menimbulkan hipoglikemia dan 

asidosis laktat.  

Enam ikatam fosfat berenergi tinggi digunakan untuk pembentukan glukosa dalam 

reaksi ini. Hubungan antara glikoneogenesis dengan jalur glikolitik dapat diperlihatkan pada 

gambar 2.29. Glukokortikoid disekresikan oleh korteks adrenal dan juga disintesis di jaringan 

adiposa tanpa diregulasi. Hormon ini bekerja dengan meningkatkan glukoneogenesis melalui 

peningkatan katabolisme asam amino di hati akibat induksi pada aminotransferase (dan enzim 

lain, misalnya triptofan dioksigenase) serta enzim-enzim kunci pada glukoneogenesis. Hal ini 

menunjukkan mengapa resistensi insulin sering dijumpai pada kasus obesitas                              

(Djakani dkk., 2013). 

 



 120  Biokimia Darah  ◼    

 

 
Gambar 2.29 

Rangkaian Reaksi Glukoneogenesis (Djakani, 2013) 

 

E. PROSES GLIKOGENESIS 

 

Glikogenenis adalah suatu kondisi turunnya kadar glukosa darah dalam tubuh yang 

berlebihan, sehingga memicu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen. 

Proses ini dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Contoh proses ini adalah pada saat 

orang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas (latihan olahraga, bekerja, dan lain-lain) yang 

berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar glukosa dalam darah menjadi 60 mg/100 ml 

darah.  Proses mekanisme reaksi glikogenesis adalah, gugus fosfat dan energi yang diperlukan 

dalam reaksi pembentukan glukosa-6-fosfat dari glukosa diberikan oleh ATP yang berperan 
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sebagai senyawa kimia berenergi tinggi, sedang enzim yang mengkatalisisnya adalah 

glukokinase. Selanjutnya, dengan fosfoglukometase, glukosa-6-fosfat mengalami reaksi 

isomerisasi menjadi glukosa-1-fosfat. Hasil isomerisasi glukosa-1-fosfat akan bereaksi dengan 

uridin trifosfat (UTP), dikatalisis oleh glukosa-1-fosfat uridil transferase menghasilkan uridin 

difosfat glukosa (UDP-glukosa) dan pirofosfat (PPi).  

Tahap terakhir glikogenesis terjadi reaksi kondensasi antara UDP-glukosa dengan unit 

glukosa nomor satu dalam rantai glikogen primer, menghasilkan rantai glikogen baru dengan 

tambahan satu unit glukosa. Dalam reaksi yang dikatalisis oleh glikogen sintase ini, terjadi 

ikatan α (1-4) glikosida baru antara glukosa yang dilepaskan dari UDP-glukosa dengan unit 

glukosa nomor satu pada rantai glikogen primer (Wirahadikusumah, 1985).  

Glikogenolisis merupakan deretan reaksi hidrolisis glikogen menjadi glukosa merupakan 

proses katabolisme cadangan sumber energi. Enzim utama yaitu glikogen fosforilase, 

memecah ikatan 1-4 glikogen. Selanjutnya, enzim transferase akan memindahkan tiga residu 

glukosil dari cabang terluar ke cabang lain. Pemindahan ini menyebabkan titik cabang 1-6 

terpapar. Ikatan 1-6 akan diputus oleh debranching enzyme (amino-1-6-glukosidase). 

Transferase dan debranching enzyme akan mengubah struktur bercabang glikogen menjadi 

lurus, yang membuka jalan untuk pemecahan selanjutnya oleh fosforilase dan menghasilkan 

glukosa-1-fosfat. Senyawa glukosa-1-fosfat secepatnya diubah menjadi glukosa-6-fosfat di 

hepar dan ginjal. Senyawa glukosa-6-fosfate mengeluarkan fosfat dari glukosa-6-fosfat 

sehingga glukosa berdifusi dari sel ke darah yang berakibat kenaikan gula darah (Djakani dkk.,  

2013). 

 

F.  SIKLUS DAUR KREBS 

 

Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat karena senyawa pertama yang terbentuk 

adalah asam sitrat, juga bisa disebut siklus asam trikarboksilat (-COOH) karena, pada awal 

siklus Krebs, hampir semua senyawanya tersusun dari asam trikarboksilat yang merupakan 

gugus asam (-COOH). Dinamakan siklus Krebs karena yang menemukan adalah seorang ahli 

biokimia dalam metabolisme karbohidrat terkenal dengan nama Mr. Hans Krebs (1937), beliau 

mendapatkan hadiah Nobel Prize in Physiology or Medicine tahun 1953.  

Siklus Krebs terkait dengan segi metabolisme biokimia yang sebenarnya; yaitu bahan 

yang masuk berasal dari karbohidrat dapat keluar membentuk lemak, sedangkan bahan yang 

masuk berasal dari asam amino dapat keluar membentuk karbohidrat. Namun, teramat jarang 

ialah dari lemak menjadi karbohidrat. Glukosa, asam lemak, dan banyak asam amino akan 

dimetabolisasi menjadi asetil koA atau intermediet yang ada pada siklus asam sitrat. Asetil 

koA selanjutnya dioksidasi yang akan menghasilkan hidrogen atau elektron sebagai ekuivalen 

pereduksi. Hidrogen tersebut kemudian memasuki rantai respirasi tempat sejumlah besar ATP 

dihasilkan dalam proses fosforilasi oksidatif. Enzim-enzim yang berperanan pada siklus asam 

sitrat terdapat di dalam mitokondria. 
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Gambar 2.30 

Mitrokondria (Pustekkom Depdiknas, 2008) 

 

Fungsi utama siklus Krebs adalah merupakan jalur akhir oksidasi karbohidrat, lipid dan 

protein. Karbohidrat, lemak, dan protein semua akan di metabolisme menjadi Asetyl-KoA. 

Hasil siklus Krebs adalah: menghasilkan sebagian CO2, membantu proses metabolisme lain 

yang menghasilkan CO2 misalnya jalur pentosa phospat atau P3 (pentosa phospat pathway) 

atau kalau di jalur harper heksosa monofosfat, sebagai sumber enzim-enzim pereduksi yang 

mendorong Rantai Respirasi (RR). Lebih jauh lagi hasil siklus Krebs ini juga merupakan 

mekanisme agar tenaga yang berlebihan dapat digunakan untuk sintesis lemak sebelum 

pembentukan Trigliserida (TG) untuk penimbunan lemak; dan menyediakan prekursor-

prekursor penting untuk sub-sub unit yang diperlukan dalam sintesis berbagai senyawa, serta 

menyediakan mekanisme pengendalian langsung atau tidak langsung untuk berbagai sistem 

enzim lain. 

 
 

Gambar 2.31 

Proses Siklus Lintasan Katabolisme Unsur Makanan Karbohidrat, Protein, dan Lemak yang 

bertujuan membentuk Asetil-KoA (Robert K. Murray, et.al, 2003) 
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Gambar 2.31 merupakan diagram yang mengilustrasikan terbentuknya Asetil-KoA yang 

sangat strategis dan mempunyai peran utama pada glukoneogenesis (pembentukan 

glikogen), transaminasi, deaminasi (penguraian protein/gugus amino) dan lipogenesis 

(pembentukan lemak). Jadi pengertian siklus Krebs adalah satu seri reaksi yang terjadi di 

dalam mitokondria yang membawa katabolisme residu asetil, membebaskan ekuivalen 

hidrogen, yang dengan oksidasi menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai 

kebutuhan energi jaringan. Residu asetil terdapat dalam bentuk asetil-KoA (CH3-CO-S-CoA, 

asetat aktif). Proses daur siklus Krebs karbohidrat, protein, dan lemak/Lipid akan 

dimetabolisme yang hasil akhirnya menjadi asetyl Co-A, di mana asetyl Co-A merupakan 

substrat untuk siklus Krebs. Kemudian dari siklus Krebs dihasilkan CO2, Hidrogen (FAD-NAD) 

dan ATP. Hidrogen (reducing ekivalen) merupakan substrat untuk rantai respirasi (RR). Siklus 

Krebs harus berjalan dalam Siklus Asam Sitrat (Siklus Krebs). 

Langkah awal proses siklus Krebs adalah penggabungan molekul asetil-KoA dengan 

oksaloasetat dan membentuk asam sitrat. Enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah 

enzim asam sitrat sintetase. Tahap kedua yang disebut isomerase sitrat dibantu oleh enzim 

akonitase yang menghasilkan isositrat. Hasil isositrat inilah yang membuat nama lain siklus 

Krebs sebagai siklus asam sitrat. Enzim isositrat dehidrogenase mengubah isositrat menjadi 

alfa-ketoglutarat dengan bantuan NADH. Setiap satu reaksi melepaskan satu molekul karbon 

dioksida.  

Alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA. Reaksi ini dikatalisasi oleh enzim alfa-

ketoglutarat dehidrogenase. Suksinil-CoA diubah menjadi suksinat dengan mengubah GDP + 

Pi menjadi GTP. GTP digunakan untuk membentuk ATP. Suksinat yang dihasilkan dari proses 

sebelumnya akan didehidrogenasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat 

dehidrogenase. Terjadi hidrasi yaitu penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon ganda 

(C=C) yang ada pada fumarat sehingga menghasilkan malat. Enzim malat dehidrogenase 

mengubah malat menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat yang dihasilkan berfungsi untuk 

menangkap asetil-CoA, sehingga siklus Krebs akan terus berlangsung. Pada tahap ini juga 

dihasilkan NADH ketiga dari NAD+. Untuk lebih jelasnya siklus Krebs dapat anda lihat pada 

gambar 2.32. 

 

1.  Reaksi Siklus Krebs  

Siklus reaksi diawali dengan reaksi antara asetil-KoA dan (2C) dan asam oksaloasetat (4C) 

yang menghasilkan asam trikarboksilat, sitrat. Selanjutnya sejumlah 2 molekul atom CO2 dirilis 

dan teregenerasi. Sebenarnya hanya sedikit oksaloasetat yang dibutuhkan untuk menginisiasi 

siklus asam sitrat sehingga oksaloasetat dikenal dengan perannya sebagai agen katalitik pada 

siklus Krebs. 
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2.  Regulasi Siklus Asam Sitrat  

Regulasi sitrus asam sitrat adalah jalur utama untul pembentukkan ATP yang 

dihubungkan dengan oksidasi metabolik. Selama proses oksidasi asetil-KoA, mengalami 

reduksi dan kemudian direoksidasi di rantai respiratorik yang dihubungkan dengan 

pembentukan ATP (fosfotilasi oksidatif). Proses fosforilasi oksidatif ini bersifat aerob yaitu 

memerlukan oksigen sebagai oksidan akhir koenzim yang terekduksi. Enzim-enzim pada siklus 

asam sitrat terletak dalam mitokondria baik secara bebas maupun terikat pada membrane 

dalam mitokondria serta membrane krista sebagi tempat enzim dan koenzim ditemukan. 

Reaksi awal antara asetil-KoA dan oksaloasetat untuk membentuk sitrat dikatalisis oleh 

sitrat sintase yang membentuk ikatan karbon metil pada asetil-KoA dan karbon karbonil pada 

oksaloasetat. Ikatan trioester pada asetil-KoA yang terbentuk mengalami hidrolisis dan 

membebaskan sitrat dan KoASH yaitu suatu reaksi isotermik. Sitrat mengalami isomerisasi 

menjadi isositrat oleh enzim akonitase (akonitat hidratase). Reaksi ini terjadi dalam dua tahap 

yaitu: 1) dehidrasi menjadi cis-akonitat, 2) rehidrasi menjadi isositrat. 

Meskipun sitrat adalah suatu molekul simetris, tetapi akonitase berekasi dengan sitrat 

secara asimetris sehingga dua atom dua atom karbon yang hilang dalam reaksi berikutnya 

bukan atom karbon yang ditambahkan dari asetil-KoA. Proses asimetris ini terjadi karena 

penyaluran perpindahan prodak sitrat sintesa secara langsung ke dalam reaksi aktif akonitase 

tanpa memasuki larutan bebas. Proses ini menghasilkan integrasi aktivitas siklus asam sitrat 

dan penyediaan sitrat di sitosol sebagai sumber asetil-KoA untuk sintesis asam lemak. Sitrat 

hanya tersedia dalam larutan bebas untuk diangkut dari mitokondria ke sitosol guna sintesis 

asam lemak pada saat akonitase dihambat oleh penumpukan produknya yaitu isositrat. 

Isositrat mengalami dehydrogenase yang dikatalisis oleh isositratdehidrogenase untuk 

membentuk oksalosuksinat yang tetap berikatan pada enzim dan mengalami dekarboksilasi 

menjadi α-ketoglutarate. Proses dekarboksilasi ini memerlukan ion Mg2+ atau Mn2+. Iso enzim 

isositratdehidrogenase ada tiga yaitu salah satunya menggunakan NAD+ yang terdapat di 

mitokondria dan dua lainnya NADP+ yang terdapat di mitokondria dan sitosol. Oksidasi 

isositrat yang berhungan dengan respiratorik berlangsung melalui enzim yang bergantung 

pada NAD+. 

α-ketoglutarate mengalami dekarboksilasi oksidatif dikatalisis oleh multienzim yang 

mirip berperan dalam dekarboksilasi oksidatif piruvat, sedangkan α-ketoglutarate 

dehydrogenase memerlukan kofaktor yang sama dengan kofaktor yang diperlukan dalam 

kompleks piruvat dehydrogenase – tiamin difosfat,lipoat, NAD+,FAD, dan KoA serta 

menyebabkan terbentuknya suksinil-KoA. 

Suksinil-KoA dirubah menjadi suksinat oleh enzim suksinat tiokinase (suksinil Ko-A 

sintetase). Proses reaksi ini adalah fosforilase tingkat subtrat dalam siklus asam sitrat. Jaringan 

untuk proses gluconeogenesis (hati dan ginjal) mengandung dua isoenzim suksinat tiokinase 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 125 

 

yaitu satu spesifik untuk GDP dan yang lainnya untuk ADP. GTP yang terbentuk dipakai untuk 

dekarboksilasi oksaloasetat menjadi fosfoenolpirufat untuk proses gluconeogenesis dan 

menghasilkan hubungan regulatorik antara aktivitas siklus asam sitrat dan penarikkan 

oksaloasetat untuk gluconeogenesis. Sedangkan jaringan non-glukoneogenik hanya memiliki 

isoenzim yang memiliki ADP. 

Metabolisme yang terjadi dalam jaringan ekstrahepatik akan terjadi reaksi alternative 

yang dikatalisis oleh suksinil-KoA-asetoasetat-KoAtransferase (tioferase) yang melibatkan 

pemindahan KoA dari suksinil KoA ke asetoasetat dan membentuk asetil koA dan suksinat.  

Reaksi dehydrogenasi pertama yang membentuk fumarat dikatalisis oleh suksinat 

dehydrogenase yang terikat pada permukaan dalam membrane mitokondria. Enzim ini 

mengandung FAD dan protein besi sulphur (Fe-S) dan secara langsung mereduksi 

ubikuinondalam rantai transport elektron. Fumarase (fumara hidratase) mengkatalisis 

penambahan air pada ikatan rangkap fumarat sehingga menghasilkan malat. Malat dioksidasi 

menjadi oksaloasetat oleh malat dehydrogenase yang dihubungkan dengan reduksi NAD+. 

 

 
 

Gambar2.32 

Daur Siklus Krebs (Robert K. Murray, et.al, 2003) 
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Latihan  
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Bila seseorang mengalami peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, maka insulin yang 

dikeluarkan oleh penkreas akan melakukan pengontrolan untuk mengubah glukosa 

menjadi glikogen terutama dalam organ hati dan otot. Bagaimana jika seseorang 

tersebut mengalami kadar glukosa darah yang rendah. Jelaskan bagaimana caranya 

untuk membantu proses keseimbangan gula darah tersebut …. 

2) Metabolisme merupakan segala reaksi perubahan transportasi biokimia menjadi energi 

yang terjadi dalam tubuh mahluk hidup, di mana energi yang dibebaskan dalam proses 

katabolisme, mencerna, dan memetabolisme makanan serta proses termoregulasi dan 

aktifitas fisik sama besar dengan yang dibebaskan di luar tubuh. Jelaskan mekanisme 

metabolisme ini. 

3) Jelaskan perbedaan dari proses anabolisme dan katabolisme. 

4) Glikolisis merupakan suatu lintasan pusat universal dari katabolisme glukosa yang 

terjadi pada semua mahluk hidup dan urutan reaksi glikolitik pada setiap spesies 

berbeda. Jelaskan reaksi jalur pada proses glikolisis tersebut. 

5) Jelaskan dengan singkat tahap proses glikolisis. 

6) Jelaskan dan beri contoh proses glikogenesis.  

7) Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat dan disebut juga siklus trikarboksilat. 

Jelaskan 

8) Apa yang dimaksud dengan siklus asam sitrat bersifat amfibolik 

9) Sebutkan jenis enzim dan perannya dalam proses daur Krebs 

10) Suksinil-KoA dirubah menjadi suksinat oleh enzim …. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Jika kadar glukosa darah yang rendah, maka epinefrin dan hormon glukogon 

disekresikan untuk merangsang konversi glikogen menjadi glukosa. Proses ini disebut 

glikogenolisis (katabolisme), terutama terjadi di hati dan otot, meskipun organ lain juga 

mampu memetabolisme glukosa. 
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2) Mekanisme metabolisme meliputi proses sintesis (anabolisme) yang merupakan 

lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa pembentuk struktur dan proses sintesis 

tubuh termasuk protein dan  proses penguraian (katabolisme) senyawa atau komponen 

dalam sel mahluk hidup merupakan berbagai proses oksidasi yang  melepaskan energi 

bebas berbentuk fosfat berenergi tinggi atau unsur ekuivalen pereduksi seperti rantai 

respirasi dan fosforilasi oksidatif, serta proses  Amfibolik merupakan penghubung antara 

anabolik dan katabolik misalnya pada siklus asam sitrat. 

3) Anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul besar, 

sedangkan katabolisme adalah sebaliknya, yaitu proses penguraian molekul besar 

menjadi molekul kecil. Selanjutnya anabolisme merupakan reaksi reduksi. 

 katabolisme adalah reaksi oksidasi. Hasil akhir dari anabolisme seringkali merupakan 

senyawa pemula untuk proses katabolisme. Sebagian besar reaksi metabolisme terjadi 

di dalam sel, oleh karena itu mekanisme masuk dan keluarnya zat kimia melalui 

membran sel mempunyai arti penting dalam mempertahankan keseimbangan energi 

dan materi didalam tubuh. 

4) Reaksi jalur pada proses glikolisis yang berlangsung dengan adanya oksigen (glikolisis 

aerob), akan menghasilkan piruvat, sedangkan yang berlangsung tanpa oksigen 

(glikolisis anaerob) menghasilkan laktat. Jika glukosa diperlukan segera setelah 

memasuki sel untuk memasok energi, maka dimulai proses metabolisme disebut 

glikolisis (katabolisme). Produk akhir glikolisis adalah asam piruvat dan ATP. Glikolisis 

yang menghasilkan ATP, reaksi terus mengkonversi asam piruvat menjadi asetil CoA dan 

asam sitrat. Kemudian dalam siklus asam sitrat, sebagian besar ATP dibuat dari oksidasi 

dalam siklus asam sitrat sehubungan dengan rantai transpor elektron. 

5) Ada Sembilan tahapan 

a. Pemasukan satu gugus fosfat ke dalam molekul glukosa menghasilkan glukosa-6-

fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh Hexokinase yang memerlukan ion Mg2+ sebagai 

kofaktor. Terjadi penguaraian ATP menjadi ADP 

b. Reaksi isomerisasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, yang dikatalisis oleh 

fosfoheksoisomerisase. Reaksi ini tidak terjadi penguraian maupun pembentukan 

ATP. 

c. Reaksi memasukkan gugus fosfat dari ATP, dikatalisis oleh fosfofruktokinase 

dengan ion Mg2+ sebagai kofaktornya menghasilkan 1,6-difosfat 

d. Pemecahan senyawa karbohidrat beratom enam menjadi dua senyawa beratom 

tiga, gliserida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Reaksi ini dikatalis oleh aldolase 

yang juga bekerja untuk reaksi berkebalikannya. Selanjutnya terjadi isomerisasi 

bolak balik antara kedua senyawa beratom tiga ini yang dikatalisis oleh triosafosfat 

isomerase. 
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e. Dihidroksiaseton fosfat diubah seluruhnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat 

sehingga kemungkinan hilangnya setengah dari energi molekul glukosa dapat 

dicegah. Dapat dikatakan disini pemecahan satu molekul fruktosa 1,6-difosfat 

menghasilkan dua molekul gliseraldehida 3-fosfat 

f. Perubahan gliseraldehida-3-fosfat menjadi asam 1,3-difosfogliserat, yang 

melibatkan reaksi pemasukan satu gugus fosfat dari asam fosfat (bukan dari ATP), 

dan oksidasi molekul aldehida menghasilkan asam karboksilat. Reaksi oksidasi ini 

dikatalisis oleh gliseraldehida-3-fosfat dehidrogenase dan dirangkaikan dengan 

reaksi reduksi pembentukan NADH dari NAD+.  

g. Proses terjadinya katalisis oleh fosfogliserat kinase (dengan ion magnesium 

sebagai kofaktor), menghasilkan asam 3-fosfogliserat.  Reaksi tahap ketujuh ini 

merupakan reaksi pertama yang menghasilkan energi. Tahap reaksi sebelumnya 

memerlukan energi dan gugus fosfat dari penguraian ATP menjdi ADP 

h. isomerisasi asam gliserat 3-fosfat menjadi asam gliserat 2-fosfat, dikatalisis oleh 

fosfogliserat mutase 

i. reaksi ini enzim enolase melepaskan satu molekul H2O dari asam fosfoenol 

piruvat, dan pembentukan senyawa ini dilakukan dengan dehidrasi yang dikatalisis 

oleh enzim enolase. Proses ini memerlukan adanya ion magnesium (atau ion 

mangan) sebagai kofaktor. Reaksi ini dapat dihambat oleh fluoride. 

j. Reaksi tahap akhir pada proses glikolisis adalah pembentukan asam piruvat dari 

asam fosfoenolpiruvat melalui senyawa antara asam enolpiruvat. Dalam reaksi 

yang dikatalisis oleh piruvat kinase ini, dengan ion magnesium sebagai kofaktor, 

gugus fosfat yang dilepaskan oleh fosfoenolpiruvat dipakai untuk mensintesis ATP 

dari ADP. Perubahan enolpiruvat ke asam piruvat terjadi secara spontan. 

6) Glikogenenis adalah suatu kondisi turunnya kadar glukosa darah dalam tubuh yang 

berlebihan, sehingga memicu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan 

glikogen. Proses ini dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Contoh proses ini 

adalah pada saat orang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas (latihan olahraga, 

bekerja, dan lain-lain) yang berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar glukosa 

dalam darah menjadi 60 mg/100 ml darah 

7) Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat karena senyawa pertama yang terbentuk 

adalah asam sitrat, juga bisa disebut siklus asam trikarboksilat (-COOH) karena, pada 

awal siklus Krebs, hampir semua senyawanya tersusun dari asam trikarboksilat yang 

merupakan gugus asam (-COOH). Dinamakan siklus Krebs karena yang menemukan 

adalah seorang ahli biokimia dalam metabolisme karbohidrat terkenal dengan nama Mr. 

Hans Krebs (1937). 
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8) Siklus asam sitrat bersifat amfibolik, yang artinya memiliki dua sifat yaitu selain oksidasi 

siklus ini juga penting dalam penyedian rangka karbon untuk proses gluconeogenesis, 

asetil-KoA untuk sintesis asam lemak, dan interkonversi asam-asam amino. 

9) Fungsi utama siklus Krebs adalah merupakan jalur akhir oksidasi karbohidrat, lipid dan 

protein. Karbohidrat, lemak, dan protein semua akan di metabolisme menjadi Asetyl-

KoA. Hasil siklus Krebs adalah: menghasilkan sebagian CO2, membantu proses 

metabolisme lain yang menghasilkan CO2 misalnya jalur pentosa phospat atau P3 

(pentosa phospat pathway) atau kalau di jalur harper heksosa monofosfat, sebagai 

sumber enzim-enzim pereduksi yang mendorong Rantai Respirasi (RR). Lebih jauh lagi 

hasil siklus Krebs ini juga merupakan mekanisme agar tenaga yang berlebihan dapat 

digunakan untuk sintesis lemak sebelum pembentukan Trigliserida (TG) untuk 

penimbunan lemak; dan menyediakan prekursor-prekursor penting untuk sub-sub unit 

yang diperlukan dalam sintesis berbagai senyawa, serta menyediakan mekanisme 

pengendalian langsung atau tidak langsung untuk berbagai sistem enzim lain. 

10) Suksinil-CoA diubah menjadi suksinat dengan mengubah GDP + Pi menjadi GTP. GTP 

digunakan untuk membentuk ATP. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya 

akan didehidrogenasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 

 

Ringkasan 
 

Sintesis dan pemecahan glikogen tidak hanya merupakan pembalikan serangkaian 

reaksi. Masing-masing proses merupakan suatu jalan metabolisme yang sama sekali terpisah 

dan dikatalisis oleh enzim-enzim yang berlainan. Pembentukan glikogen terjadi pada hampir 

setiap jaringan tubuh, tetapi terutama dalam hati dan otot.  Pada manusia, hati mengandung 

sebanyak 6% berat basahnya sebagai glikogen bila dianalisis segera setelah makan banyak 

karbohidrat. Setelah 12-18 jam puasa, hati hampir tidak mengandung glikogen. Glikogen otot 

jarang meningkat lebih dari 1% dan hanya berkurang dengan bermakna setelah kerja keras 

yang berlangsung lama. Fungsi glikogen otot bertindak sebagai sumber unit-unit heksosa 

untuk glikolisis dalam otot itu sendiri. Glikogen hati sebagian besar berurusan dengan ekspor 

unit-unit heksosa untuk mempertahankan glukosa darah, khususnya di antara waktu makan.  

Proses glukoneogenesis merupakan sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, 

contohnya asam laktat dan beberapa asam amino. Karena senyawa yang digunakan bukan 

karbohidrat, maka sumber karbonnya adalah sejumlah senyawa glukogenik terutama berasal 

dari asam amino-L, laktat, atau gliserol. Proses ini terjadi jika makanan yang dimakan tidak 

cukup mengandung D-glukosa yang dapat menyebabkan turunnya kadar glukosa darah. 
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Siklus Krebs merupakan sarana pengaruh bermacam zat yang berasal dari berbagai jalur 

metabolisme menjadi beberapa macam zat antara yang lazim berperan pada jalur katabolisme 

dan anabolisme. Beberapa enzim berperan sebagai alat bantu, mengkatalisis berbagai reaksi 

amfibolik untuk mempertahankan dan/atau mengisi kembali komponen-komponen siklus 

Krebs. Kepentingan siklus Krebs erat rangkaiannya dengan rantai pernapasan serta 

dihasilkannya ATP yang diperlukan pada gerakan, transportasi, dan biosintesis. Selama 

aktivitas berat dengan menggunakan otot, asam piruvat diubah menjadi asam laktat. Selama 

periode istirahat, asam laktat diubah kembali menjadi asam piruvat, yang kemudian diubah 

kembali menjadi glukosa oleh proses yang disebut glukoneogenesis (anabolisme). Jika tidak 

segera diperlukan pada saat itu, glukosa akan  diubah menjadi glikogen oleh proses 

glikogenesis. 

 

Tes 3 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Jika konsentrasi glukosa terlalu tinggi, maka insulin akan disekresi oleh pankreas untuk 

 mengubah glukosa menjadi glikogen melalui proses …. 

A. glikogenolisis 

B. glikogenesis 

C. glikolisis 

D. glikoneogenesis 

 

2)  Konsentrasi gula darah dalam tubuh manusia dikendalikan/control oleh hormon …. 

A. insullin, glukagon dan efinefrin 

B. insullin, glukosa dan norepinefrin 

C. insullin, piruvat dan glukagon 

D. insullin, piruvat dan epinefrin 

 

3)  Pada proses metabolisme dari senyawa atau komponen dalam sel mahluk hidup terjadi 

 proses oksidasi dalam melepaskan energi bebas berbentuk energi tinggi. Proses ini 

 disebut proses …. 

A. anabolisme 

B. katabolisme 

C. amfibolik 

D. detoksifikasi 
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4)  Organ homeostatik yang berperan dalam menjaga kadar gula darah (KDG) agar tetap  

          berada pada posisi serasi dan seimbang adalah …. 

A. pankreas 

B. medulla adrenal 

C. hati 

D. kelenjar thyroid 

 

5)   Produk akhir dari proses glikolisis adalah …. 

A. glukosa 

B. ATP 

C. piruvat 

D. ATP dan piruvat 

 

6) Proses sintesis glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat di sebut dengan …. 

A. glikogenolisis 

B. glikogenesis 

C. glikolisis 

D. glikoneogenesis 

 

7)  Glikogenolisis merupakan deretan reaksi hidrolisis glikogen menjadi glukosa dalam          

 proses katabolisme cadangan energi, enzim utama yang berperan dalam proses ini          

 adalah …. 

A. transferase 

B. glikogen fosforilase 

C. debranching enzyme 

D. uridin trifosfat 

 

8)  Pemeran utama dalam proses glukoneogenesis, transaminase, deaminasi dan 

 lipogenesis dalam daur/siklus Krebs adalah …. 

A. uridin trifosfat (ATD) 

B. uridin difosfat glukosa (UDP) 

C. asetil-KoA 

D. asam amino 
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9)  Langkah awal dalam siklus Krebs adalah pengabungan molekul asetil-KoA dengan         

 oksaloasetat dalam membentuk asam sitrat, proses ini membutuhkan enzim …. 

A. asam sitrat sintesis 

B. isositrat dehidrogenase 

C. suksinat dehidrogenase 

D. malat dehidrogenase 

 

10)  Siklus Krebs akan terus berlangsung pada proses metabolisme dalam tubuh yang        

 dipengaruhi oleh oksaloasetat yang dihasilkan dari enzim …. 

A. asam sitrat sintesis 

B. isositrat dehidrogenase 

C. suksinat dehidrogenase 

D. malat dehidrogenase 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1) B   

2) A   

3) C.   

4) D.   

5) D.  

6) A 

7) A 

8) A 

9) A 

10) B 

 

Tes 2 

1) C  

2) B   

3) A   

4) C.   

5) B. 

6) A 

7) B 

8) C 

9) A 

10) C  

 

Tes 3 

1) B 

2) A 

3) B  

4) C 

5) D 

6) D 

7) B 

8) C 

9) A 

10) D 
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Glosarium 
 
Adenosine 

Diphosphate -  ADP 

: ADP merupakan produk akhir ketika ATP kehilangan salah 
satu gugus phosphate yang berlokasi di ujung molekul fosfat 

Adeno Tri Phosphate 

(ATP) 

: Energy yang dihasilkan dari proses pencernaan karbohidrat 
yang dipecah menjadi glukosa, fruktosa dan galaktosa.  

enzim karbohidrase : Enzym yang berfungsi mengkatalisis karbohidrat untuk 

memecah 

enzim laktase dan                           

β- galaktosidase 

: Enzim yang berperan mengkatalis dalam proses                                     

hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa 

FADH : Flavine adenine dinukleotida, merupakan koenzim yang 
berperan dalam reaksi redoks, yang bila tereduksi menjadi 
FADH/FADH2 

galactokinase 

(GALK), galaktosa-1-

fosfat 

uridyltransferase 

(Galt), dan UDP-

galaktosa-4′-

epimerase (Gale). 

Galactosa 

: Adalah tiga enzim utama yang membantu metabolisme                                     

galaktosa akan mengubah galaktosa menjadi glukosa  

 

NAD : icotinamide adenine dinukleotida, merupakan koenzim yang 
berperan dalam reaksi redoks, yang bila tereduksi menjadi 
NADH/NADH2  
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Bab 3   
METABOLISME LEMAK 
 
Sri Mudayatiningsih S.Kep., Ns., M.Kes. 

 

Pendahuluan 
 

intesis asam lemak (lipogenesis) merupakan sistem ekstra mitokondria yang sangat 

aktif bertanggung-jawab atas sistem palmitat yang lengkap dari asetil-KoA di dalam 

sitosol dan sistem lain untuk pemanjangan rantai asam lemak juga terdapat di 

reticulum endoplama hati. Keragaman aktivitas lintasan lipogenik pada masing-masing 

individu akan berakibat pada sifat serta derajat obesitas serta komplikasinya.  

Kandungan lemak yang terdapat dalam semua bahan makanan dan minuman pada 

dasarnya baik karena lemak dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Peran 

lemak adalah menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan menyediakan asam 

lemak esensial bagi tubuh manusia. Kandungan lemak mulai dianggap berbahaya bagi 

kesehatan setelah adanya suatu penelitian yang menunjukkan hubungan antara kematian 

akibat penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak dan kadar lemak di 

dalam darah. Makanan berlemak terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan struktur kimianya, 

dikenal lemak jenuh, tidak jenuh tunggal, tidak jenuh ganda, dan lemak trans. Berdasarkan 

fungsinya di dalam tubuh, lemak terbagi menjadi lemak struktural yang membentuk dinding 

sel, timbunan lemak sebagai cadangan tenaga, hormon steroid, dan lemak esensial yang tidak 

dapat dibuat oleh tubuh manusia. 

Lemak berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi lemak padat yang berasal dari 

hewan dan lemak cair (minyak) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi, minyak 

tumbuh-tumbuhan dapat diolah menjadi lemak padat melalui proses hidrogenasi dan dapat 

menghasilkan lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan. Lemak dalam makanan dapat 

tampak secara langsung (visible) maupun tidak langsung. Lemak yang tampak secara langsung, 

seperti misalnya pada babi, sapi, kambing, ayam, dan minyak goreng, sedangkan lemak yang 

tidak tampak (invisible) biasa terdapat di dalam biskuit. Struktur kimia lemak dalam makanan 

pada umumnya berbentuk  trigliserida, yaitu senayawa yang merupakan perpaduan antara 

satu molekul gliserol dengan tiga molekul asam lemak. Perbedaan asam lemak inilah yang 

membedakan jenis dan sifat lemak.  
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Asam lemak merupakan rangkaian atom karbon dengan ikatan rangkap atau ikatan 

tunggal dengan gugus karbon pada ujungnya. Makin banyak ikatan rangkap, maka makin cair 

lemak tersebut di dalam suhu kamar. Asam lemak dengan ikatan rangkap dua atau lebih tidak 

dapat dibuat di dalam tubuh manusia, karena itu disebut asam lemak esensial. Makin banyak 

ikatan rangkap pada asam lemaknya, makin tidak jenuh lemak tersebut. Sebagai contohnya, 

asam lemak omega-3 adalah asam lemak dengan 3 ikatan rangkap yang dimulai pada atom C 

nomor 5.  

Banyaknya jumlah konsumsi lemak jenuh ditengarai dapat meningkatkan kejadian 

penyakit jantung koroner, sedangkan lemak tidak jenuh akan menurunkan kejadian penyakit 

jantung koroner. Lemak tidak jenuh terbagi menjadi lemak tidak jenuh tunggal (asam oleat) 

dan lemak tidak jenuh ganda. Lemak tidak jenuh tunggal terdapat di dalam minyak 

zaitun dan avocado. Lemak tidak jenuh ganda dari tumbuh-tumbuhan terdapat di dalam 

minyak bunga matahari dan minyak kedelai, sementara yang dari hewan terdapat di dalam 

minyak ikan.  

Materi pembelajaran yang dibahas pada Bab III ini adalah proses metabolisme lemak 

yang terdiri dari tiga topik, yaitu: 1) konsep dasar metabolisme lemak, 2) tahap proses 

pencernaan lemak, dan 3) proses metabolisme lemak. Setelah anda mempelajari bab III ini, 

anda akan mampu: 1) menjelaskan tentang konsep dasar metabolisme lemak yang meliputi 

pengertian, jenis, dan fungsi lemak; 2) menjelaskan tahap proses pencernaan lemak yang 

meliputi pengertian, tahap proses pencernaan lemak; 3) menjelaskan proses metabolisme 

lemak yang meliputi metabolisme gliserol, oksidasi asam lemak, penghitungan energy hasil 

metabolisme lipid. 

 Beberapa kompetensi yang diuraikan dalam bab ini sangat anda perlukan dalam 

menunjang praktek di teknologi bank darah untuk peningkatan wawasan sehingga 

mempermudah dalam penyelesaian masalah. 
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Topik 1 
Konsep Dasar Metabolisme Lemak 

 
A. PENGERTIAN LEMAK  

 

Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid, malam 

(wax), dan senyawa lain yang berkaitan lebih karena sifat fisiknya daripada sifat kimianya 

(Victor W. Rodwell. et. al, 2017). Lemak adalah senyawa kimia yang tidak larut air (hidrofobik) 

dan tersusun dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Untuk melarutkan lemak 

dibutuhkan pelarut khusus seperti eter, klorofom, dan benzen, yang disebut pelarut organik. 

Seperti halnya karbohidrat dan protein, lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh 

manusia. Lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam 

membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Bobot energi yang dihasilkan 

lemak 2 ¼ kali lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat 

menghasilkan 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 

kalori. Selama proses pencernaan lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol agar 

dapat diserap oleh organ pencernaan dan kemudian dibawa ke organ yang 

membutuhkannya.  

Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari makanan dan 

hasil produksi organ hati, yang dapat disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi 

(Guyton, 2007). Lemak yang terdapat dalam makanan akan diuraikan menjadi kolesterol, 

trigliserida (TG), fosfolipid, dan asam lemak bebas (free fatty acids/FFA) pada saat dicerna 

dalam usus. Keempat jenis lemak ini akan diserap dari usus dan masuk kedalam darah. 

Trigliserida terusun atas asam lemak bebas (free fatty acids, FFA) dan gliserol. Kolesterol 

kebanyakan berasal dari kolesterol hewan, sedangkan kolesterol dari tumbuhan sukar diserap 

usus. Kolesterol dalam makanan (hewani) terutama berasal dari otak, kuning telur, hati, dan 

lemak hewan lainnya. Kolesterol makanan berwujud sebagai kolesterol ester. Asam lemak 

setelah diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi, kemudian di dalam sel mukosa 

asam lemak dan gliserol mengalami resintesis (bergabung lagi) menjadi trigliserida. Kolesterol 

juga mengalami reesterifikasi menjadi ester kolesterol. Trigliserida dan ester kolesterol 

bersatu diselubungi oleh protein menjadi kilomikron (chylomicron). 

 Lemak tidak larut dalam air, dan juga tidak larut dalam plasma darah. Agar lemak dapat 

diangkut ke dalam peredaran darah, maka di dalam plasma darah, lemak akan berikatan 

dengan protein spesifik membentuk suatu kompleks makromolekul yang larut dalam air. 

Ikatan antara lemak (kolesterol, trigliserida (TG), dan fosfolipid) dengan protein ini disebut 
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lipoprotein yang berfungsi mencegah antar molekul lemak bersatu dan membentuk bulatan 

besar yang dapat mengganggu sirkulasi darah. Kilomikron keluar dari sel mukosa usus secara 

eksositosis kebalikan dari pinositosis, selanjutnya diangkut lewat sistem limfatik dari ductus 

thoracicus menuju ke cysterna chili, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah yaitu vena 

subclavia.  

 Peningkatan kadar kilomikron dalam plasma darah terjadi 2-4 jam setelah makan. 

Kilomikron di dalam pembuluh darah dihidrolisis oleh enzim lipase endotel menjadi menjadi 

asam lemak (FFA) dan gliserol. FFA dibebaskan dari kilomikron dan selanjutnya disimpan 

dalam jaringan lemak (adipose tissue) atau jaringan perifer. Kilomikron yang telah kehilangan 

asam lemak banyak mengandung kolesterol dan tetap berada di dalam sirkulasi disebut 

chylomicron remnant (sisa kilomikron).  Chylomicron remnant ini akan menuju ke hati yang 

selanjutnya didegradasi di dalam liposom, sedangkan gliserol langsung diabsorpsi ke 

pembuluh darah porta hepatica. Pengangkutan asam lemak berdasarkan komposisi, densitas, 

dan mobilitasnya. Dengan demikian lipoprotein dibedakan menjadi 1) kilomikron, very low 

density lipoprotein (VLDL), 2) low density lipoprotein (LDL), dan 3) high density lipoprotein 

(HDL). Setiap jenis lipoprotein memiliki fungsi yang berbeda dan dipecah serta dibuang dengan 

cara yang sedikit berbeda. Lemak dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu melalui jalur 

eksogen dan jalur endogen (Adam, 2009). 

 

1.  Jalur Eksogen 

 Tahap pengangkutan asam lemak dan kolesterol dari usus ke hati dalam bentuk 

kilomikron (eksogenus). Dalam sirkulasi darah, TG yang terdapat dalam kilomikron dihidrolisis 

menjadi asam lemak bebas (FFA) dan gliserol oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh 

permukaan endotel pembuluh darah. Namun demikian, tidak semua TG dapat dihidrolisis 

secara sempurna. FFA yang dihasilkan kemudian dibawa ke dalam jaringan lemak (adipose 

tissue), dan selanjutnya mengalami reesterifikasi menjadi TG, atau FFA tetap berada di plasma 

berikatan dengan albumin. Selain itu, FFA juga diambil oleh sel hati, sel otot rangka, dan sel 

otot jantung. Di jaringan tersebut, FFA digunakan sebagai sumber energi, atau disimpan dalam 

bentuk lemak netral (trigliserida).  

 

2.  Jalur Endogen 

Tahap pengangkutan asam lemak dan kolesterol dari hati ke seluruh tubuh dalam 

bentuk lipoprotein (endogenus). Di hati, asam lemak diresintesis menjadi TG yang kemudian 

bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein menjadi very low density lipoprotein 

(VLDL). Fungsi VLDL adalah mengangkut (transpor) TG dari hati ke seluruh jaringan tubuh. 

Selain dalam bentuk VLDL, TG juga diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk intermediate 

density lipoprotein (IDL), low density lipoprotein (LDL), dan high density lipoprotein (HDL). 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 141 

 

Pembebasan asam lemak dari VLDL dengan cara hidrolisis oleh enzim lipase memerlukan 

heparin sebagai kofaktor. VLDL yang telah kehilangan FFA berubah menjadi IDL. IDL setelah 

dihidrolisis oleh lipase akan kehilangan asam lemak kemudian berubah menjadi LDL. LDL 

memberikan kolesterol ke jaringan untuk sintesis membran sel dan hormon steroid. IDL 

memberikan fosfolipid melalui enzim lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT) mengambil 

kolesterol ester yang dibentuk dari kolesterol di HDL. Sel-sel hati dan kebanyakan jaringan 

memiliki reseptor LDL yang terdapat pada membran sel yang berperan menangkap LDL 

kemudian LDL secara endositosis masuk ke dalam sel tersebut. Reseptor tersebut mengenali 

komponen apoprotein B-100 dari LDL. Jika LDL banyak, maka LDL juga diambil oleh makrofag.  

 Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang panjang dengan 

rumus CH3(CH2)nCOOH  atau  CnH2n+1-COOH. Sebagai komponen dari lipid, asam lemak 

terdapat pada semua organisme. Asam lemak terutama berada dalam bentuk ester dengan 

alkohol, misalnya dengan gliserol, spingosin, atau kolesterol. Dalam jumlah kecil asam lemak 

ditemukan juga dalam bentuk tidak teresterifikasi, sehingga dikenal sebagai asam lemak bebas 

 

B. JENIS LEMAK DALAM TUBUH MANUSIA 

 

Berikut ini akan diuraikan klasifikasi lemak berdasarkan kejenuhan ikatan. 

 

1.  Berdasarkan Jenis Asam Lemak Penyusun 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa molekul lemak terbentuk dari 

gliserol dan tiga asam lemak. Oleh karena itu, penggolongan lemak lebih didasarkan pada jenis 

asam lemak penyusunnya. Berdasarkan jenis ikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut.   

a. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai 

karbonnya berupa ikatan tunggal (jenuh). Contoh: asam laurat, asam palmitat, dan asam 

stearat.  

b. Asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai 

karbonnya. Contoh: asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. 

 

2.  Berdasarkan Struktur Kimia 

Berdasarkan struktur kimianya maka lemak dapat dibedakan sebagai berikut. 

a. Lemak Sederhana.  Mencakup lemak dan malam yaitu ester asam lemak dengan 

berbagai alkhohol. Contoh: 1) lemak (fat) yaitu ester asam lemak dengan gliserol;                      

2) minyak (oil) adalah lemak dalam keadaan cair; 3) malam (wax) adalah ester asam 

lemak dengan alkohol monohidrat berberat molekul tinggi. 



 142  Biokimia Darah  ◼    

 

b. Lemak Majemuk atau Kompleks. Lemak jenis ini dalah ester asam lemak yang 

mengandung gugus-gugus selain alkohol dan satu atau lebih asam lemak. Lemak 

komplek digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) fosfolipid adalah lipid yang 

mengandung residu asam yang mengandung fosfor, selain asam lemak dan alkohol 

dalam bentuk gliserol (gliserofosfolipid), dan sfingosin yang mengandung gugus asam 

amino sebagai sfingofosfolipid, fosfolipid sering memiliki basa yang mengandung 

nitrogen misalnya kolin dan substituen lain serta lipoprotein; 2) glikolipid atau 

glikosfingolipid yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat; 

dan 3) lipid komplek lain seperti surfolipid dan aminolipid,Lipoprotein juga dapat 

dimasukkan dalam kelompok ini. 

c. Lemak turunan (derivat lemak) atau Prekursor. Ini mencakup  asam lemak, gliserol, 

steroid, alkohol dan aldehida lemak dan badan keton, hidrokarbon, vitamin dan 

mikronutrien larut lemak serta hormon. Sedangkaan yang disebut dengan lipid netral 

karena tidak bermuatan yaitu asilgliserol (gliserida), cholesterol dan ester kholesteril.  

 

C. SIFAT LEMAK 

  

Lemak adalah suatu ester alam yang berasal dari hewan dan tanaman. Lemak yang 

berasal dari tanaman (lemak nabati) disebut minyak, walaupun ada juga sebagian minyak dari 

hewan, misalnya minyak ikan. Lemak dan minyak tersusun dari gliserol dan asam-asam lemak. 

Gliserol adalah suatu alkohol yang memiliki tiga gugus fungsi hidroksil (propantriol). Lemak 

dan minyak digolongkan ke dalam kelompok lipid. Kandungan kimia lemak dan minyak sama, 

tetapi wujud fisiknya berbeda, seperti ditunjukkan pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Perbedaan Antara Lemak dan Minyak Berdasarkan Wujud Fisiknya 

Lemak Minyak 

Padat pada suhu kamar Cair pada suhu kamar 

Mengandung asam lemak jenuh Mengandung asam lemak tak jenuh 

Banyak terdapat dalam hewan Banyak terdapat dalam tanaman 

Berikut ini akan diuraikan berbagai sifat lemak. 

 

1. Sifat Fisika Lemak 

a. Lemak merupakan bahan padat pada suhu kamar, di antaranya disebabkan 

kandungan asam lemak jenuh yang secara kimia tidak mengandung ikatan rangkap 

sehingga mempunyai titik lebur yang tinggi. 

http://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/10/sifat-fisika-dan-kimia-lemak-kimia.html
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b. Lemak juga dapat memiliki sifat plastis. Artinya mudah dibentuk atau dicetak atau 

dapat diempukkan (cream), yaitu dilunakkan dengan pencampuran dengan udara. 

Lemak yang plastis biasanya mengandung kristal gliserida yang padat dan sebagian 

trigliserida cair. Bentuk ukuran kristal gliserida memengaruhi sifat lemak pada roti 

dan kue. Bila suatu lemak didinginkan, maka jarak antarmolekul menjadi lebih 

kecil. Jika jarak antarmolekul tersebut mencapai 5 A°, maka akan timbul gaya tarik-

menarik antara molekul yang disebut gaya Van der Waals. Besar gaya ini hanya 

bisa dihitung pada molekul yang berantai panjang, seperti asam lemak dengan 

massa molekul relatif tinggi. Akibat adanya gaya ini, radikal-radikal asam lemak 

dalam molekul lemak akan tersusun berjajar dan saling bertumpuk serta berikatan 

membentuk kristal. 

Kristal lemak mempunyai bentuk polimer, yaitu α, β, β' (intermediate) yang 

masing-masing memiliki sifat berbeda-beda. Perhatikan sifat kristal lemak bentuk 

polimer α bersifat rapuh, transparan dan pipih, β’ berbentuk seperti jarum halus, 

dan β berbentuk besar-besar dan berkelompok. Bentuk polimer yang khas pada 

suatu lemak tergantung pada kondisi bentuk kristalnya itu, dan perlakuan 

terhadap lemak tersebut. Jika lemak didinginkan, terbentuk kristal α yang segera 

menghilang berubah menjadi bentuk yang halus (β'). Pada beberapa lemak bentuk 

β' ini stabil, tetapi dalam lemak lainnya kristal β' ini berubah menjadi bentuk 

intermediat dan akhirnya berubah menjadi bentuk β yang besar. Kristal-kristal ini 

berbeda sifat dan titik cairnya sehingga mengakibatkan lemak mempunyai 

beberapa titik lebur. Misalnya, tristearin dengan tiga bentuk polimer mempunyai 

titik cair 64,2 °C; 53 °C; dan 71,7 °C. Perbedaan titik cair ini menyebabkan lemak 

mulai mencair pada suhu 53 °C, yang kemudian segera membeku kembali. Bila 

perlahan-lahan dipanaskan lagi, lemak akan mencair lagi pada suhu 64,2 °C. 

Perlakuan dengan perbedaan suhu dapat berperan dalam pembentukan kristal 

yang halus atau kasar sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam industri 

pangan; misalnya untuk mentega berbeda dengan untuk minyak salad, kembang 

gula, atau ice cream. 

c. Titik Lebur Lemak. Kandungan pada bahan makanan terdapat berbagai jenis 

trigliserida, sehingga titik lebur lemak dan minyak berada pada suatu kisaran suhu. 

Lemak dan minyak juga mempunyai sifat tekstur dan daya pembentuk krim yang 

bervariasi. Kekuatan ikatan antara radikal asam lemak dalam kristal 

mempengaruhi pembentukan kristal. Hal ini berarti juga mempengaruhi titik cair 

lemak. Makin kuat ikatan antar molekul asam lemak, makin banyak panas yang 

diperlukan untuk mencairkan kristal. Asam lemak dengan ikatan yang tidak begitu 

kuat memerlukan panas yang lebih sedikit, sehingga energi panas yang diperlukan 
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untuk mencairkan kristal-kristalnya makin sedikit dan titik leburnya akan lebih 

rendah. Titik lebur suatu lemak atau minyak dipengaruhi juga oleh sifat asam 

lemak, yaitu gaya tarik antara asam lemak yang berdekatan dalam kristal. Gaya ini 

ditentukan oleh panjang rantai C, jumlah ikatan rangkap, dan bentuk cis atau trans 

pada asam lemak tidak jenuh. Makin panjang rantai C, titik cair akan semakin 

tinggi. Titik lebur menurun dengan bertambahnya jumlah ikatan rangkap. Hal ini 

dikarenakan ikatan antarmolekul asam lemak tidak jenuh kurang kuat. 

d. Bilangan Iodium adalah suatu ukuran dari derajat ketidakjenuhan. Lemak tidak 

jenuh dengan mudah dapat bergabung dengan iodium (tiap ikatan rangkap dalam 

lemak dapat mengambil dua atom iodium). Bilangan iodium ditetapkan sebagai 

jumlah gram iodium yang diserap oleh 100 gram lemak. 

 

Tabel 3.2 

Bilangan Iodium dari Beberapa Lemak dan Minyak 

 

Sumber Bilangan iodium 

Minyak kelapa 8 – 10 

Minyak jagung 115 – 127 

Minyak wijen 79 – 90 

Minyak kacang kedelai 130 – 138 

Lemak daging sapi 35 – 45 

Lemak babi 50 – 65 

Lemak unggas 80 

 

e. Bilangan Penyabunan yaitu bila lemak dipanaskan dengan alkali seperti natrium 

hidroksida, maka lemak pecah menjadi gliserol dan garam alkali dari asam-asam 

lemak. Garam-garam alkali tersebut dinamakan sabun dan prosesnya disebut 

penyabunan. Jumlah alkali yang dibutuhkan dalam reaksi penyabunan dinamakan 

bilangan penyabunan. 

 

2. Sifat Kimia Lemak 

a. Oksidasi dan Ketengikan. Kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan 

rasa tengik yang disebut proses ketengikan. Hal ini disebabkan oleh oksidasi 

radikal asam lemak tidak jenuh yang ada dalam lemak. Oksidasi dimulai dengan 

pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang 

dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida; lemak atau 

hidroperoksida; logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, dan Mn; logam porfirin 

http://perpustakaancyber.blogspot.com/2013/10/sifat-fisika-dan-kimia-lemak-kimia.html
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seperti hematin, hemoglobin, mioglobin, klorofil, dan enzim-enzim lipoksidase. 

Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidak jenuh 

mengalami oksidasi dan menjadi tengik. Bau tengik yang tidak sedap tersebut 

disebabkan oleh pembentukan senyawa-senyawa hasil pemecahan 

hidroperoksida yang bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi 

senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek oleh radiasi energi tinggi, energi 

panas, katalis logam, atau enzim. Senyawa-senyawa dengan rantai C lebih pendek 

ini adalah asam-asam lemak, aldehida-aldehida dan keton yang bersifat volatil dan 

menimbulkan bau tengik pada lemak. Perubahan-perubahan selama oksidasi ini 

dapat diikuti dengan spektrofotometer ultraviolet dengan absorpsi pada panjang 

gelombang 232 nm. Proses ketengikan sangat dipengaruhi oleh adanya peroksida 

dan antioksidan. Prooksidan akan mempercepat terjadinya oksidasi, sedangkan 

antioksidan akan menghambatnya. Penyimpanan lemak yang baik adalah dalam 

tempat tertutup yang gelap dan dingin. Wadah lebih baik terbuat dari aluminium 

atau stainless steel. Lemak harus dihindarkan dari logam besi atau tembaga. Bila 

minyak telah diolah menjadi bahan makanan, pola ketengikannya akan berbeda. 

Kandungan gula yang tinggi mengurangi kecepatan timbulnya ketengikan, 

misalnya biskuit yang manis akan lebih tahan daripada yang tidak bergula. Adanya 

antioksidan dalam lemak akan mengurangi kecepatan proses oksidasi. Antioksidan 

terdapat secara alamiah dalam lemak nabati, dan kadang-kadang sengaja 

ditambahkan. 

b. Hidrolisis Lemak. Lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak jika 

ada air. Reaksi ini dipercepat oleh basa, asam, dan enzim-enzim. Dalam teknologi 

makanan, hidrolisis oleh enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut 

terdapat pada semua jaringan yang mengandung minyak. Hidrolisis sangat mudah 

terjadi dalam lemak dengan asam lemak rantai pendek/rendah (lebih kecil 

dari C14) seperti pada mentega, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa. Hidrolisis 

sangat menurunkan mutu minyak goreng. Minyak yang telah terhidrolisis, 

menjadikan smoke point-nya menurun. Selama penyimpanan dan pengolahan 

minyak atau lemak, asam lemak bebas bertambah dan harus dihilangkan dengan 

proses pemurnian dan deodorisasi untuk menghasilkan minyak yang lebih baik 

mutunya. 

 Proses reaksi pembentukan ester dari alkohol dengan asam karboksilat disebut 

reaksi pengesteran (esterifikasi). Kebalikan dari reaksi esterifikasi disebut dengan 

reaksi hidrolisis ester.    

               R–CO–OH             +     R′ – OH ——-à R–C–OR′ + H2O 

           asam karboksilat            alkohol                    ester 

 

 Dengan demikian, hidrolisis lemak menghasilkan gliserol dan asam-asam lemak. 
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D.  FUNGSI LEMAK  

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa lemak terbagi menjadi 

lemak baik dan juga lemak jahat. Lemak yang bermanfaat bagi tubuh tentunya berasal dari 

lemak baik, sedangkan lemak jahat sebaliknya dapat berbahaya bagi tubuh. Berikut adalah 

fungsi lemak baik yang perlu Anda ketahui. 

 

1.  Sumber energi 

Salah satu fungsi lemak adalah sebagai sumber energi. Bahkan beberapa jenis nutrisi 

lain dalam tubuh diolah menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. 

Namun yang perlu diingat adalah lemak bukan satu-satunya nutrisi yang menjadi sumber 

energi bagi tubuh. Dibandingkan dengan lemak, sumber energi lainnya seperti karbohidrat 

dan protein memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan lemak. Jadi konsumsi lemak 

sebagai sumber energi juga harus diseimbangkan dengan sumber energi lainnya. 

 

2.  Membantu penyerapan vitamin 

Setiap vitamin memiliki sifat yang berbeda-beda. Beberapa vitamin dapat larut dalam 

air dan sebagian vitamin lainnya tidak larut di air tetapi dapat larut dalam lemak. Beberapa 

vitamin yang larut di lemak antara lain seperti vitamin A, D, E, dan K. Dengan demikian untuk 

membantu penyerapan vitamin tersebut, kita membutuhkan asupan lemak yang cukup. 

 

3.  Melindungi berbagai organ 

Lemak yang berada dipada lapisan kulit memiliki fungsi proteksi kulit dari sinar UV. 

Selain itu, lemak ternyata tidak hanya berada di kulit saja, tetapi juga menjadi lapisan untuk 

berbagai organ dalam tubuh, termasuk jantung, lambung, hingga otak. Lemak juga 

menyelimuti jaringan saraf, jaringan pengangkut, dan juga tulang. Selain sebagai perlindungan 

organ vital dalam tubuh, lemak juga memiliki peran dalam setiap kerja organ tubuh. Fungsi 

lemak adalah sebagai pelumas agar organ dapat bergerak atau bekerja dengan lebih efektif. 

 

4.  Menjaga kehangatan tubuh 

Menjaga tubuh pada suhu yang rendah. Suhu yang semakin rendah pertama-tama akan 

dirasakan rangsangannya pada kulit. Setelah kulit merasakan dingin, jaringan lemak yang ada 

di bawah kulit merespon dengan menghasilkan panas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

suhu tubuh agar normal kembali. Namun, hal ini tidak dapat dijadikan patokan bahwa orang 

yang bertubuh gemuk atau yang dianggap memiliki timbunan lemak lebih banyak di tubuh, 

dapat merespon suhu dingin dengan lebih baik. Respon ini juga bergantung pada kondisi 

tubuh masing-masing, dan dalam keadaan normal dapat dikatakan bahwa lemak memang 

membantu kita mengatasi suhu dingin. 
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5.  Optimasi sistem pencernaan 

Membantu sistem pencernaan untuk dapat bekerja lebih optimal juga merupakan salah 

satu fungsi lemak. Selain membantu penyerapan nutrisi, lemak juga melindungi dan 

membantu organ seperti lambung dan organ lainnya agar dapat berfungsi lebih lancar. Lemak 

juga membantu pencernaan berlangsung lebih lama bagi Anda yang juga ingin merasakan 

kenyang lebih lama. Selanjutnya lemak juga membantu proses pembuangan sisa makanan 

dengan cara melancarkan buang air besar. 

 

6.  Pembentukan sel tubuh 

Salah satu komponen yang menyusun membran sel adalah lemak. Sel yang sempurna 

adalah sel yang terbentuk dengan komponen yang lengkap sehingga sel tersebut dapat 

bekerja dengan baik. Maka dari itu fungsi lemak dalam pemeliharaan dan juga pembentukan 

sel yang baru dalam tubuh sangatlah penting. 

 

7.  Produksi hormon 

Selain sebagai komponen pembentuk sel, lemak juga memiliki peran penting dalam 

produksi hormon dalam tubuh. Ketidakseimbangan hormon dalam tubuh dapat menimbulkan 

berbagai masalah dan juga gangguan bagi tubuh. Jadi, dapat dikatakan bahwa lemak memiliki 

peran penting untuk membantu tubuh berfungsi dengan baik. 

 

8.  Menjaga kesehatan rambut dan kulit 

Fungsi lemak yang satu ini berkaitan dengan fungsi lemak dalam penyerapan vitamin. 

Berbagai vitamin yang dibantu penyerapannya oleh lemak tersebut memiliki berbagai peran 

untuk tubuh, salah satunya adalah untuk memelihara kesehatan rambut dan kulit. 

 

9.  Menurunkan berat badan 

Terdapat beberapa metode diet yang mengharuskan Anda untuk mengonsumsi lemak 

lebih banyak seperti diet Atkins, diet keto, hingga bulletproof diet. Hal ini menunjukkan bahwa 

salah satu fungsi lemak adalah dapat membantu program diet Anda. Namun, diet tinggi lemak 

harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturannya agar tidak berbahaya bagi 

tubuh.  

 

Dengan banyaknya fungsi lemak yang sudah diuraikan pada bagian ini, membuktikan 

bahwa lemak sangatlah penting bagi tubuh. Meskipun begitu, konsumsi lemak harus dilakukan 

dengan bijak. Anda harus dapat membedakan asupan lemak yang baik dan juga tidak baik bagi 

tubuh. Jangan lupa juga untuk selalu menyeimbangkan konsumsi lemak dengan nutrisi 

penting lain bagi tubuh. 

https://doktersehat.com/diet-keto/
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Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan tentang pengertian lemak dan berikan contohnya. 

2) Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. 

3) Sebutkan sifat fisika dan kimia lemak. 

4) Sebutkan dan jelaskan fungsi dari lemak. 

5) Proses pengangkutan lemak dikenal dengan istilah endogen dan eksogen jelaskan apa       

yang di maksud dengan istilah tersebut. 

6) Penggolongan lemak didasarkan pada jenis asam lemak penyusunnya, berdasarkan 

jenisikatannya, asam lemak dikelompokkan menjadi dua. jelaskan 

7) Berdasarkan sifat fisikanya lemak mempunyai sifat plastis. Jelaskan  

8) Sifat kimia lemak adalah oksidasi dan ketengikan. Jelaskan dengan singkat 

9) Jelaskan dengan singkat proses hidrolisis dari lemak 

10) Isilah tabel ini tentang perbedaan antara lemak dan minyak berdasarkan wujud fisiknya 

 

Lemak Minyak 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Lemak adalah senyawa kimia yang tidak larut air (hidrofobik) dan tersusun dari unsur 

Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Contoh. Lemak yang tampak secara langsung, 

seperti misalnya pada babi, sapi, kambing, ayam, dan minyak goreng, sedangkan lemak 

yang tidak tampak (invisible) biasa terdapat di dalam biskuit 

2) Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai 

karbonnya berupa ikatan tunggal (jenuh). Contoh: asam laurat, asam palmitat, dan asam 
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stearat.  Asam lemak tak jenuh yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap 

pada rantai karbonnya. Contoh: asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. 

3) Sifat fisika lemak yaitu lemak merupakan bahan padat, mempunyai sifat plastis karena 

mudah di bentuk, mempunyai titik lebur yang lemah, mempunyai bilangan iodium yaitu 

didasarkan pada ukuran derajat ketidakjenuhan, merupakan bilangan penyabunan yaitu 

pada proses pemanasan akan pecah menjadi gliserol dan garam alkhali. 

Sifat Kimia mempunyai sifat oksidasi ketengihan, dan hidrolisisnya lemah 

4) Fungsi lemak dan peranannya dalam tubuh: 

a. Sebagai sumber energi karena kelebihan lemak akan disimpan sebagai bahan 

energy cadangan 

b. Membantu penyerapan vitamin, ada beberapa vitamin yang larut dalam lemak 

yaitu A, D, E, K. 

c. Melindungi berbagai organ, lemak dibawah kulit berfungsi memproteksi sinar UV. 

d. Menjaga kehangatan tubuh yaitu bila suhu turun jaringan lemak di bawah kulit 

akan merespon mengahislkan panas 

e. Optimalisasi sistem pencernaan, bila kita mengkonsumsi lemak maka proses 

pencernaan dari lemak akan berlangsung lama sehingga rasa lapar lama dirasakan. 

f. Pembentukan sel tubuh, lemak salah satu penyususn komponen dari membrane 

sel tubuh 

g. Memproduksi hormone yaitu membantu proses keseimbangan hormone dalam 

tubuh 

h. Menjaga kesehatan rambut Karena lemak membantu proses penyerapan vitamin 

i. Menurunkan berat-badan yaitu salah satu metode diet yang mengkonsumsi lemak 

yang banyak. 

5) Jalur Eksogen adalah tahap pengangkutan asam lemak dan kolesterol dari usus ke hati 

dalam bentuk kilomikron (eksogenus) Dalam sirkulasi darah, TG yang terdapat dalam 

kilomikron dihidrolisis menjadi asam lemak bebas (FFA) dan gliserol oleh enzim lipase 

yang dihasilkan oleh permukaan endotel pembuluh darah. Sedangkan Jalur Endogen 

Tahap pengangkutan asam lemak dan kolesterol dari hati ke seluruh tubuh dalam 

bentuk lipoprotein (endogenus). Di hati, asam lemak diresintesis menjadi TG yang 

kemudian bergabung dengan kolesterol, fosfolipid, dan protein menjadi very low 

density lipoprotein (VLDL). 

6) Yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh 

7) Lemak juga dapat memiliki sifat plastis. Artinya mudah dibentuk atau dicetak atau dapat 

diempukkan (cream), yaitu dilunakkan dengan pencampuran dengan udara. 

8) Oksidasi dan Ketengikan disebabkan oleh oksidasi radikal asam lemak tidak jenuh yang 

ada dalam lemak. Oksidasi dimulai dengan pembentukan radikal-radikal bebas yang 
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disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, 

peroksida; lemak atau hidroperoksida; logam-logam berat seperti Cu, Fe, Co, dan Mn; 

logam porfirin seperti hematin, hemoglobin, mioglobin, klorofil, dan enzim-enzim 

lipoksidase. Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidak jenuh 

mengalami oksidasi dan menjadi tengik. Bau tengik yang tidak sedap tersebut 

disebabkan oleh pembentukan senyawa-senyawa hasil pemecahan hidroperoksida yang 

bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon 

yang lebih pendek oleh radiasi energi tinggi, energi panas, katalis logam, atau enzim 

9) Lemak dapat terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak jika ada air. Reaksi ini 

dipercepat oleh basa, asam, dan enzim-enzim. Dalam teknologi makanan, hidrolisis oleh 

enzim lipase sangat penting karena enzim tersebut terdapat pada semua jaringan yang 

mengandung minyak. Hidrolisis sangat mudah terjadi dalam lemak dengan asam lemak 

rantai pendek/rendah (lebih kecil dari C14) seperti pada mentega, minyak kelapa sawit, 

dan minyak kelapa. Hidrolisis sangat menurunkan mutu minyak goreng. Minyak yang 

telah terhidrolisis, menjadikan smoke point-nya menurun. Selama penyimpanan dan 

pengolahan minyak atau lemak, asam lemak bebas bertambah dan harus dihilangkan 

dengan proses pemurnian dan deodorisasi untuk menghasilkan minyak yang lebih baik 

mutunya. 

10) Perbedaan antara lemak dan minyak berdasarkan wujud fisiknya 

 

Lemak Minyak 

Padat pada suhu kamar Cair pada suhu kamar 

Mengandung asam lemak jenuh Mengandung asam lemak tak jenuh 

Banyak terdapat dalam hewan Banyak terdapat dalam tanaman 

 

Ringkasan 
 

Lemak atau lipid mempunyai sifat umum yang relatif kurang larut dalam air (hidrofobik), 

tetapi larut dalam pelarut non polar. Lipid amfipabik juga mengandung satu atau lebih gugus 

polar yang cocok untuk konstituen membran pada pertemuan air dan lemak. Lipid juga secara 

fisiologi terbentuk dari asam lemak dan ester-esternya bersama dengan cholesterol dan 

steroid. Lipid dapat berbentuk asam lemak rantai panjang jenuh, tak jenuh tunggal, atau tak 

jenuh ganda tergantung pada ikatan rangkap yang ada pada lemak tersebut. Panjang rantai 

akan berpengaruh pada sifat asam suatu lemak, yaitu makin panjang rantai asam lemak maka 

semakin lemah sifat asam dari lemak tersebut.  
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Ester gliserol adalah lipid yang paling penting jika dilihat dari segi jumlah. Triasil gliserol 

yaitu kelompok lipoprotein dan bentuk simpanannya ada di jaringan adipose. Sedangkan 

glikolipid merupakan penyusun penting jaringan saraf seperti otak dan lapisan luar membran 

sel. Kholesterol adalah suatu lipid amfipatik yang merupakan suatu komponen penting 

membran.  Senyawa ini adalah molekul induk yang menjadi sumber terbentuknya steroid lain 

di dalam tubuh, termasuk hormon-hormon utama, seperti hormon adrenokorteks dan 

hormone seks, vitamin D, dan asam empedu. Preoksidasi lipid mengadung asam lemak tak 

jenuh ganda menyebabkan terbentukanya radikal bebas yang merusak jaringan dan 

menimbulkan penyakit. 

Lemak tidak larut dalam air, dan juga tidak larut dalam plasma darah. Agar lemak dapat 

diangkut ke dalam peredaran darah, maka di dalam plasma darah, lemak akan berikatan 

dengan protein spesifik membentuk suatu kompleks makromolekul yang larut dalam air. 

Ikatan antara lemak (kolesterol, trigliserida (TG), dan fosfolipid) dengan protein ini disebut 

lipoprotein yang berfungsi mencegah antar molekul lemak bersatu dan membentuk bulatan 

besar yang dapat mengganggu sirkulasi darah. 

Pengangkutan asam lemak berdasarkan komposisi, densitas, dan mobilitasnya. Dengan 

demikian lipoprotein dibedakan menjadi 1) kilomikron, very low density lipoprotein (VLDL), 2) 

low density lipoprotein (LDL), dan 3) high density lipoprotein (HDL). Setiap jenis lipoprotein 

memiliki fungsi yang berbeda dan dipecah serta dibuang dengan cara yang sedikit berbeda. 

Lemak dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu melalui jalur eksogen dan jalur endogen 

(Adam, 2009). 

 

Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen, meliputi lemak, minyak steroid, malam 

(wax), dan senyawa terkait, yang berkaitan lebih karena sifat fisiknya daripada sifat 

kimianya (Victor W. Rodwell, et. al, 2017). Lemak juga diartikan senyawa kimia yang 

tidak larut air dan tersusun dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Lemak 

bersifat tidak larut dalam air yang dikenal dengan istilah …. 

A. Hidrofobik 

B. Eksogen 

C. Endogen 

D. Amfipatik 
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2) Lemak tidak larut dalam air, dan juga tidak larut dalam plasma darah. Agar lemak dapat  

         diangkut ke dalam peredaran darah, maka di dalam plasma darah, lemak akan berikatan    

        dengan …. 

A. Karbohidrat 

B. Vitamin 

C. Mineral 

D. Proten 

 

3) Ikatan antara lemak (kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid) dengan protein ini           

disebut lipoprotein yang berfungsi …. 

A. Mencegah antar molekul lemak bersatu 

B. Memecah bulatan yang dapat mengganggu sirkulasi darah 

C. Mempercepat proses absorbsi 

D. Mempercepat proses pengenceran lemak 

 

4) Tahap pengangkutan asam lemak dan kolesterol dari hati ke seluruh tubuh dalam 

bentuk lipoprotein, dan di hati asam lemak diresintesis menjadi TG yang kemudian 

bergabung dengan kolesterol disebut …. 

A. Eksogen 

B. Endogenus 

C. Ekstrinsik 

D. Intrinsik 

 

5) Lemak mudah dibentuk atau dicetak atau dapat diempukkan (cream), yaitu dilunakkan 

dengan pencampuran dengan udara disebut …. 

A. Hidrofobik 

B. Amfiplastik 

C. Plastis 

D. Statis 

 

6)  Asam lemak dengan ikatan rangkap dua atau lebih tidak dapat dibuat di dalam tubuh 

 manusia, karena itu disebut asam lemak …. 

A. Esensial 

B. Non esensial 

C. Jenuh 

D. Tak jenuh 
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7) Lemak adalah senyawa kimia yang tidak larut air (hidrofobik) dan tersusun dari unsur 

Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O). Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut 

khusus seperti eter, klorofom, dan benzen, yang disebut …. 

A.    Pelarut organik. 

B.    Pelarut anorganik 

C.    Lemak jenuh 

D.    Lemak tak jenuh 

 

8)  Pengangkutan asam lemak berdasarkan komposisinya dibagi menjadi dua yaitu …. 

A.   Volume dan jumlahnya 

B.   Bentuk dan fungsinya 

C.   Densitas dan mobilitasnya 

D.   Larut dan tak larut 

 

9) Lemak dalam darah diangkut dengan dua cara, yaitu melalui jalur eksogen dan jalur 

endogen (Adam, 2009). Sedangkan tahap pengangkutan asam lemak dan kolesterol dari 

usus ke hati dalam bentuk kilomikron disebut …. 

A.    Endogen 

B.    Eksogen 

C.    Low density lipoprotein 

D.    High density lipoprotein 

 

10) Preoksidasi lipid mengadung asam lemak tak jenuh ganda yang bisa merusak jaringan 

dan menimbulkan penyakit. Akibat dari proses terbentukanya …. 

A. Anti oksidan 

B. Radikal bebas  

C. Gumpalan lemak 

D. Kandungan LDL  
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Topik 2 
Proses Pencernaan Lemak 

 
A. PENGERTIAN PROSES PENCERNAAN LEMAK 

 

Metabolisme lipid (lemak) adalah proses dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk 

menjadi energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi pada masa 

depan. Asam lemak ini merupakan komponen trigliserida, yang membentuk sebagian besar 

lemak makan dalam makanan seperti minyak nabati dan produk hewani. Metabolisme lemak 

merupakan serangkaian reaksi kimia mencakup reaksi pembentukan dan reaksi penguraian 

lemak di dalam tubuh. Kita mendapatkan lemak dari tumbuhan dan juga hewan. Metabolisme 

lemak berlangsung pertama kali pada sistem pencernaan. Enzim-enzim pencernaan akan 

memecah lemak dan kemudian lemak akan diserap oleh tubuh dan kemudian diedarkan ke 

seluruh tubuh tumbuhan. Lemak berfungsi sebagai energi cadangan dan juga sebagai bahan 

struktural dan fungsional bagi tubuh. 

Trigliserida dapat ditemukan di dalam pembuluh darah serta disimpan untuk kebutuhan 

energi masa depan dalam sel-sel jaringan adiposa, lebih dikenal sebagai lemak tubuh, dan sel-

sel hati. Meskipun sumber utama energi tubuh adalah karbohidrat, ketika sumber ini habis, 

asam lemak trigliserida kemudian akan dipecah sebagai sumber energi cadangan. Contohnya 

tubuh menggunakan energi dari metabolisme lipid selama berolahraga, ketika pasokan 

glikogen, atau bentuk yang tersimpan dari glukosa karbohidrat, habis, atau ketika tidak ada 

karbohidrat cukup dalam makanan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. 

Trigliserida, juga dikenal sebagai lipid atau lemak, sangat cocok untuk peran sebagai 

bentuk energi yang tersimpan karena setiap gram lemak memasok 9 kalori (37 kilojoule), 

sedangkan karbohidrat hanya memasok 4 kalori (17 kilojoule) per gram. Kalori adalah unit 

energi, dan lemak dianggap nutrisi padat energi. Trigliserida yang terdiri dari tiga rantai asam 

lemak terikat pada senyawa yang mengandung hidrogen disebut gliserol, asam lemak yang 

dapat dibebaskan selama metabolisme lipid ketika tubuh membutuhkan kalori tersebut untuk 

energi. 

 

B. TAHAP PROSES PENCERNAAN LEMAK 

 

Triasilgliserol adalah lemak utama dalam makanan manusia karena merupakan lemak 

cadangan utama dalam tumbuhan dan hewan yang menjadi makanan utama kita.  Sudah 

dibahas bahwa lemak atau lipid sangat sulit untuk larut dalam air, sehingga dalam pencernaan 
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tubuh kita lemak tidak dilarutkan dalam air namun akan dipecah menjadi partikel-partikel 

yang kecil untuk diserap oleh jonjot usus. Berikut gambaran proses pencernaan lipid tersebut. 

 

 
 

 (Sumber: http://www.ebiologi.net/2015/10/proses-pencernaan-lemak-dalam-tubuh.html) 

 

Gambar 3.1 

Proses pencernaan lipid. lipid di rongga mulut dihancurkan secara mekanik, diubah oleh 

HCl lambung dan garam empedu menjadi melekul lemak, diserap jonjot usus halus dan 

diubah menjadi gliserol dan asam lemak bebas untuk diangkut ke hepar dan                      

jaringan lemak 

 

Ketika kita mengkonsumsi lipid yang terdapat makanan yang berasal dari tanaman 

maupun jaringan hewan, lipid tersebut merupakan campuran lipid yang sederhana (terpena 

dan steorida) dan yang kompleks (triasilgliserol, fosfolipid, sfingolipid, dan lilin). Dalam mulut 

dan lambung, lipid tadi belum mengalami pemecahan yang berarti.  

Setelah berada dalam usus halus, lipid kompleks terutama triasilgliserol dihidrolisis oleh 

lipase menjadi asam lemak bebas dan sisa. Enzim lipase diaktifkan oleh hormon epineprin. 

Enzim ini dibantu oleh garam asam empedu (terutama asam kholat dan taurokholat) yang 

disekresikan oleh hati ke doudenum. Fungsi garam tersebut ialah mengemulsi makanan 

berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lipid yang sangat kecil, sehingga permukaan 

lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihirolisis oleh enzim lipase. 

Berdasarkan reaksi tersebut diketahui bahwa lipase pankreas hanya dapat 

menghidrolisis ikatan ester pada atom C nomor 1 dan 3,  yang menghasilkan asam lemak 

bebas dan monoasil gliserol. Dengan bantuan misel-misel garam empedu maka asam lemak 

http://www.ebiologi.net/2015/10/proses-pencernaan-lemak-dalam-tubuh.html
http://budisma.web.id/materi/sma/biologi-kelas-xi/sistem-hormon/
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bebas, monoasil gliserol, kolesterol, dan vitamin membentuk sebuah kompleks yang 

kemudian menempel (diabsorpsi) pada permukaan sel mukosal.  

Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya menembus membran sel mukosal dan masuk ke 

dalam sel tersebut. Misel-misel garam empedu melepaskan diri dan meninggalkan permukaan 

sel mukosal. Dalam sel mukosal, asam lemak bebas monoasil gliserol disintesis kembali 

menjadi triasil gliserol, yang setelah bergabung dengan albumin, kolesterol, dan lain-lain 

membentuk siklomikron. Siklomikron tersebut pada akhirnya masuk ke dalam darah, 

kemudian sampai ke hati dan jaringan lain yang memerlukannya. Sebelum masuk ke dalam 

sel, triasil gliserol dipecah dulu menjadi asam lemak bebas dan gliserol oleh lipoprotein lipase.   

                                                      

C. PROSES METABOLISME LEMAK 

 

Setelah pembahasan mengenai cara lipid dicerna dalam tubuh, akan diuraikan proses 

metabolisme lipid dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan energi tubuh untuk 

bergerak dan memenuhi kebutuhan energi di dalam sel. Metabolisme lemak merupakan 

proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari 

makanan dalam tubuh. Dalam proses metabolisme lemak menjadi energi, diperlukan bantuan 

glukosa dari karbohidrat, sehingga tubuh cenderung menuntut makan yang manis-manis 

setelah makan makanan yang kaya akan lemak.  

Lemak dalam tubuh akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati 

tahapan penyerapan, dalam bentuk trigliserida, yang merupakan bentuk simpanan lemak 

dalam tubuh. Dalam bentuk trigliserida, lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol, 

seperti yang dijelaskan pada gambar dibawah. asam lemak dan gliserol ini lah yang masuk 

kedalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan 

glukosa untuk memasuki siklus krebs atau biasanya dikenal dengan TCA, dengan memasuki 

siklus ini gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi, seperti dijelaskan pada gambar 

jalur metabolisme lemak di bawah ini. 

Asam lemak hasil sintesis lemak hanya terdiri dari pecahan 2-karbon, karena itu sel 

tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari asam lemak, begitupun dengan gliserol, karena 

gliserol hanya merupakan 5% dari lemak. dengan demikian, sel tubuh tidak dapat membentuk 

glukosa dari lemak. karena tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak maka organ 

tubuh tertentu seperti sistem saraf tidak dapat mendapat energi dari lemak, dan karena hal 

itu pula proses pembakaran lemak tubuh membutuhkan proses yang panjang, salah satunya 

harus membutuhkan bantuan glukosa. 
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Sumber: Whitney & Rolfes 2008 

 

Gambar 3.2 

Jalur metabolism lemak menjadi energi. Lipid dijadikan sebagai sumber energi dalam 

bentuk gliserol dan asam lemak yang diubah menjadi piruvat. Dalam bentuk piruvat lemak 

dapat masuk dalam siklus kreb untuk menghasilkan energi, sementara perubahan asam 

lemak dan gliserol menjadi piruvat menghasilkan produk sisa berupa                                  

senyawa-senyawa keton. 

 

Secara ringkas, hasil akhir pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan 

gliserol. Jika sumber energi dari karbohidrat telah mencukupi, maka asam lemak mengalami 

esterifikasi yaitu membentuk ester dengan gliserol menjadi trigliserida sebagai cadangan 

energi jangka panjang. Jika sewaktu-waktu tak tersedia sumber energi dari karbohidrat 

barulah asam lemak dioksidasi, baik asam lemak dari makanan maupun jika harus memecah 

cadangan trigliserida jaringan. Proses pemecahan trigliserida ini dinamakan lipolisis. 

http://www.konsultankolesterol.com/wp-content/uploads/2013/05/metabolisme-lemak-menghasilkan-energi.jpg
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Proses oksidasi asam lemak dinamakan oksidasi beta dan menghasilkan asetil KoA. 

Selanjutnya sebagaimana asetil KoA dari hasil metabolisme karbohidrat dan protein, asetil 

KoA dari jalur inipun akan masuk ke dalam siklus asam sitrat sehingga dihasilkan energi. Di sisi 

lain, jika kebutuhan energi sudah mencukupi, asetil KoA dapat mengalami lipogenesis menjadi 

asam lemak dan selanjutnya dapat disimpan sebagai trigliserida. 

Beberapa lipid non gliserida disintesis dari asetil KoA yang akan mengalami 

kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya kolesterol mengalami steroidogenesis 

membentuk steroid. Asetil KoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga berpotensi 

menghasilkan senyawa-senyawa keton (aseto asetat, hidroksi butirat, dan aseton), melalui 

proses yang disebut ketogenesis. Senyawa-senyawa keton dapat menyebabkan gangguan 

keseimbangan asam-basa yang dinamakan asidosis metabolik yang dapat menyebabkan 

kematian. 

Dengan adanya cadangan energ dari lemak yang berbentuk gliserol dan asam lemak 

bebas, maka tubuh mempunyai potensi untuk menghasilkan energi yang besar dari lemak 

tersebut. Pada proses metabolisme lemak ini akan diuraikan proses pembentukan energi 

(katabolisme) dari lipid, yang berasal dari metabolisme gliserol, oksidasi asam lemak, dan 

proses perhitungan energi yang dihasilkan. 

 

1.  Metabolisme Gliserol 

Gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid (trigliserida) dapat menjadi sumber energi atau 

sering kita sebut sebagai cadangan energi setelah karbohidrat. Gliserol ini selanjutnya masuk 

ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol 

mendapatkan 1 gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol-3-fosfat. Selanjutnya senyawa ini 

masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dihidroksi aseton fosfat, suatu produk antara 

dalam jalur glikolisis. 

 

2.  Oksidasi Asam Lemak (Oksidasi Beta) 

Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan 

oksidasi beta. Sebelum dikatabolisime dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan 

terlebih dahulu menjadi asil-KoA. Dengan adanya ATP dan Koenzim A, asam lemak diaktifkan 

dengan katalisator enzim asil-KoA sintetase (Tiokinase). Asam lemak bebas pada umumnya 

berupa asam-asam lemak rantai panjang yang akan dapat masuk ke dalam mitokondria 

dengan bantuan senyawa karnitin, dengan rumus (CH3)3N+-CH2-CH(OH)-CH2-COO-. Langkah-

langkah masuknya asil KoA ke dalam mitokondria dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Asam lemak bebas (FFA) diaktifkan menjadi asil-KoA dengan katalisator enzim tiokinase. 

b. Setelah menjadi bentuk aktif, asil-KoA dikonversikan oleh enzim karnitin palmitoil 

transferase I, yang terdapat pada membran eksterna mitokondria, menjadi asil karnitin. 

Setelah menjadi asil karnitin, barulah senyawa tersebut dapat menembus membran 

interna mitokondria. 
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c. Pada membran interna mitokondria terdapat enzim carnitin acytransferase yang 

bertindak sebagai pengangkut asil karnitin ke dalam, dan juga pengangkut karnitin yang 

dihasilkan keluar.  

d. Asil karnitin yang masuk ke dalam mitokondria selanjutnya bereaksi dengan KoA dengan 

katalisator enzim karnitin palmitoiltransferase II yang ada di membran interna 

mitokondria menjadi Asil Koa dan karnitin dibebaskan. 

e. Asil KoA yang sudah berada dalam mitokondria ini selanjutnya masuk dalam proses 

oksidasi beta. 

 

 
Sumber: Whitney & Rolfes 2008 

 

Gambar 3.4 

Proses pembentukan energi dari lipid, mempunyai hasil samping berupa senyawa-

senyawa keton yang berbahaya bagi tubuh jika dalam jumlah yang banyak.  
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Pada proses oksidasi beta, asam lemak masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 

tahapan proses dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil 

KoA. Selanjutnya asetil KoA masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, 

karbon β asam lemak dioksidasi menjadi keton. Asam lemak dapat dioksidasi jika diaktifkan 

terlebih dahulu menjadi asil-KoA. Proses aktivasi ini membutuhkan energi sebesar 2P. (-2P). 

Setelah berada di dalam mitokondria, asil-KoA akan mengalami tahap-tahap perubahan 

sebagai berikut. 

a. Asil-KoA diubah menjadi delta2-trans-enoil-KoA. Pada tahap ini terjadi rantai respirasi 

dengan menghasilkan energi 2P (+2P) 

b. delta2-trans-enoil-KoA diubah menjadi L(+)-3-hidroksi-asil-KoA. 

c. L(+)-3-hidroksi-asil-KoA diubah menjadi 3-Ketoasil-KoA. Pada tahap ini terjadi rantai 

respirasi dengan menghasilkan energi 3P (+3P) 

d. Selanjutnya terbentuklah asetil KoA yang mengandung 2 atom C dan asil-KoA yang telah 

kehilangan 2 atom C.  

 

Dalam satu oksidasi beta dihasilkan energi 2P dan 3P sehingga total energi satu kali 

oksidasi beta adalah 5P. Karena pada umumnya asam lemak memiliki banyak atom C, maka 

asil-KoA yang masih ada akan mengalami oksidasi beta kembali dan kehilangan lagi 2 atom C 

karena membentuk asetil KoA. Demikian seterusnya hingga hasil yang terakhir adalah 2 asetil-

KoA. Asetil-KoA yang dihasilkan oleh oksidasi beta ini selanjutnya akan masuk siklus asam 

sitrat.  

 

3. Penghitungan Energi Hasil Metabolisme Lipid 

Dari uraian sebelumnya, dapat dihitung energi yang dihasilkan oleh oksidasi beta suatu 

asam lemak. Misalnya tersedia sebuah asam lemak dengan 10 atom C, maka diperlukan energi 

2 ATP untuk aktivasi, dan energi yang dihasilkan oleh oksidasi beta adalah 10 dibagi 2 dikurangi 

1, yaitu 4 kali oksidasi beta, berarti hasilnya adalah 4 x 5 = 20 ATP. Karena asam lemak ini 

memiliki 10 atom C, maka asetil-KoA yang terbentuk adalah 5 buah.  

Setiap asetil-KoA akan masuk ke dalam siklus Kreb’s yang masing-masing akan 

menghasilkan 12 ATP, sehingga totalnya adalah 5 X 12 ATP = 60 ATP. Dengan demikian sebuah 

asam lemak dengan 10 atom C, akan menghalami metabolisme dengan hasil -2 ATP (untuk 

aktivasi) + 20 ATP (hasil oksidasi beta) + 60 ATP (hasil siklus Kreb’s) = 78 ATP. 

Sebagian dari asetil-KoA akan berubah menjadi asetoasetat, dan asetoasetat berubah 

menjadi hidroksi butirat dan aseton. Aseto asetat, hidroksi butirat, dan aseton dikenal sebagai 

senyawa/badan keton. Proses perubahan asetil-KoA menjadi senyawa-senyawa keton 

dinamakan ketogenesis. 
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Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan pengertian proses pencernaan lemak 

2) Uraikan dengan singkat tahap proses pencernaan lemak 

3) Jelaskan dengan singkat tentang proses metabolism lemak dalam tubuh 

4) Mengapa tubuh kita tidak dapat membentuk glukosa dari lemak. Jelaskan 

5) Jelaskan proses jalur metabolism lemak menjadi energi 

6) Jelaskan proses metabolism gliserol 

7) Jelaskan langkah-langkah masuknya Asil-KoA ke dalam mitokondria 

8) Jelaskan proses pembentukan energi dari lipid yang mempunyai hasil samping berupa 

senyawa keton yang berbahaya 

9) Jelaskan tahap-tahap perubahan asil-KoA didalam mitrokondria 

10) Berapa jumlah energiyang dihasilkan dari setiap asetil-KoA yang masuk dalam proses 

siklus Kreb’s 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Pengertian pencernaan lemak adalah proses dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk 

menjadi energi, atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi pada 

masa depan. Asam lemak ini merupakan komponen trigliserida, ya 

2) Tahap proses pencernaan lemak yaitu lipid yang dikonsumsi ketika berada didalam 

mulut dan lambung belum mengalami pemecahan yang berarti. Kemudian setelah 

berada dalam usus halus, lipid kompleks terutama triasilgliserol dihidrolisis oleh lipase 

menjadi asam lemak bebas dan sisa. Kemudian enzim lipase diaktifkan oleh hormon 

epineprin. Enzim ini dibantu oleh garam asam empedu (terutama asam kholat dan 

taurokholat) yang disekresikan oleh hati ke doudenum. Fungsi garam tersebut ialah 

mengemulsi makanan berlemak sehingga terbentuklah emulsi partikel lipid yang sangat 

kecil, menyebabkan permukaan lipid menjadi lebih besar dan lebih mudah dihirolisis 

oleh enzim lipase.  Dengan bantuan misel-misel garam empedu maka asam lemak bebas, 

monoasil gliserol, kolesterol, dan vitamin membentuk sebuah kompleks yang kemudian 
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menempel (diabsorpsi) pada permukaan sel mukosal. selanjutnya menembus membran 

sel mukosal dan masuk ke dalam sel tersebut. Misel-misel garam empedu melepaskan 

diri dan meninggalkan permukaan sel mukosal. Dalam sel mukosal, asam lemak bebas 

monoasil gliserol disintesis kembali menjadi triasil gliserol, yang setelah bergabung 

dengan albumin, kolesterol, dan lain-lain membentuk siklomikron. Siklomikron tersebut 

pada akhirnya masuk ke dalam darah, kemudian sampai ke hati dan jaringan lain yang 

memerlukannya. Sebelum masuk ke dalam sel, triasil gliserol dipecah dulu menjadi asam 

lemak bebas dan gliserol oleh lipoprotein lipase.                                   

3) Proses metabolism lemak: lemak dalam tubuh akan masuk ke dalam proses 

metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, dalam bentuk trigliserida, yang 

merupakan bentuk simpanan lemak dalam tubuh. Dalam bentuk trigliserida, lemak 

disintesis menjadi asam lemak dan gliserol, seperti yang dijelaskan pada gambar 

dibawah. asam lemak dan gliserol ini lah yang masuk kedalam proses metabolisme 

energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki 

siklus krebs atau biasanya dikenal dengan TCA, dengan memasuki siklus ini gliserol dan 

asam lemak dapat diubah menjadi energi. 

4) Tubuh tidak bisa membentuk glukosa dari lemak karena Asam lemak hasil sintesis 

lemak hanya terdiri dari pecahan 2-karbon, karena itu sel tubuh tidak dapat membentuk 

glukosa dari asam lemak, begitupun dengan gliserol, karena gliserol hanya merupakan 

5% dari lemak. dengan demikian, sel tubuh tidak dapat membentuk glukosa dari lemak. 

5) Proses jalur metabolisme lemak menjadi energi: yaitu lemak dalam tubuh akan masuk 

ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, dalam bentuk 

trigliserida, yang merupakan bentuk simpanan lemak dalam tubuh. Kemudian lemak 

akan disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol ini lah yang 

masuk kedalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak 

memerlukan glukosa untuk memasuki siklus krebs atau biasanya dikenal dengan TCA, 

dengan memasuki siklus ini gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. 

6) Proses metabolisme gliserol sebagai hasil hidrolisis lipid (trigliserida) dapat menjadi 

sumber energi atau sering kita sebut sebagai cadangan energi setelah karbohidrat. 

Gliserol ini selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. 

Pada tahap awal, gliserol mendapatkan 1 gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol-3-

fosfat. Selanjutnya senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dihidroksi 

aseton fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis 

7) Langkah-langkah masuknya asetil-KoA dalam mitokondria yaitu pertama Asam lemak 

bebas (FFA) diaktifkan menjadi asil-KoA dengan katalisator enzim tiokinase. Kemudian 

dikonversikan oleh enzim karnitin palmitoil transferase I menjadi asil karnitin, yang bisa 

menembus membran interna mitokondria. 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 163 

 

8) Proses pembentukan energi dari lipid yang mempunyai hasil samping berupa senyawa 

keton yang berbahaya, yaitu lipid non gliserida disintesis dari asetil KoA yang akan 

mengalami kolesterogenesis menjadi kolesterol. Selanjutnya kolesterol mengalami 

steroidogenesis membentuk steroid. Asetil KoA sebagai hasil oksidasi asam lemak juga 

berpotensi menghasilkan senyawa-senyawa keton (aseto asetat, hidroksi butirat, dan 

aseton), melalui proses yang disebut ketogenesis. Senyawa-senyawa keton dapat 

menyebabkan gangguan keseimbangan asam-basa yang dinamakan asidosis metabolik 

yang dapat menyebabkan kematian. 

9) Tahap-tahap perubahan asil-KoA didalam mitrokondria pertama Asil-KoA diubah 

menjadi delta-trans-enoil-KoA. Proses pada tahap ini terjadi rantai respirasi dengan 

menghasilkan energi 2P (+2P), kemudian delta-trans-enoil-KoA diubah menjadi L(+)-3-

hidroksi-asil-KoA. Selanjutnya L(+)-3-hidroksi-asil-KoA diubah menjadi 3-Ketoasil-KoA. 

Pada tahap ini terjadi rantai respirasi dengan menghasilkan energi 3P (+3P). Selanjutnya 

terbentuklah asetil KoA yang mengandung 2 atom C dan asil-KoA yang telah kehilangan 

2 atom C.  

10) Setiap asetil-KoA akan masuk ke dalam siklus Kreb’s yang masing-masing akan 

menghasilkan 12 ATP, sehingga totalnya adalah 5 X 12 ATP = 60 ATP. Dengan demikian 

sebuah asam lemak dengan 10 atom C, akan menghalami metabolisme dengan hasil -2 

ATP (untuk aktivasi) + 20 ATP (hasil oksidasi beta) + 60 ATP (hasil siklus Kreb’s) = 78 ATP. 

 

Ringkasan 
 

Lipid merupakan suatu senyawa organik yang tidak larut air dan sangat penting 

terutama lipid  yang tidak jenuh. Lipid jenuh sering kita termukan pada lemak hewani dan 

nabati yang melalui proses pemanasan lebih dari 60oC, sedangkan lemak tidak jenuh banyak 

terdapat pada minyak ikan laut dan nabati. Lipid dalam tubuh manusia akan dicerna menjadi 

asam lemak bebas dan gliserol untuk di transport ke hepar guna dilakukan metabolisme. Pada 

proses katabolisme, lipid menghasilkan energi paling besar diantara karbohidrat dan protein, 

namun menghasilkan produk sisa berupa senaywa-senyawa keton yang berbahaya jika 

terdapat dalam banyak dalam tubuh.  
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Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Kolesterol sering kali dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan bagi tubuh 

manusia, meskipun sebenarnya tubuh juga sangat memerlukan kolesterol. Fungsi utama 

kolesterol adalah .... 

A. Pemercepat proses pembekuan darah 

B. Regulator osmolalitas plasma darah 

C. Sumber cadangan energi 

D. Bahan baku hormon kortisol 

 

2) Lipid adalah suatu senyawa yang tidak dapat larut dalam air, namun demikian lemak 

dapat dicerna dalam saluran pencernaan menjadi molekul lipid yang selanjutnya diubah 

menjadi gliserol. Proses perubahan lipid menjadi gliserol terjadi di .... 

A. Rongga mulut 

B. Usus halus 

C. Jonjot usus 

D. Hati  

 

3) Lipid dalam kehidupan sehari-hari kita kenal ada yang jahat dan ada yang baik. Lipid yang 

jahat merupakan lipid meiliki ikatan yang jenuh sedang yang baik adalah yang tidak 

jenuh.  Lipid tak jenuh diperlukan untuk beberapa proses metabolisme dan sintesis zat 

gizi. Berikut ini yang merupakan lipid yang jenuh adalah .... 

A. Minyak jagung 

B. Minyak kedelai 

C. Minyak bunga matahari 

D. Minyak daging 

 

4) Pada proses pencernaan lipid diperlukan beberapa enzim dalam sistem pencernaan 

mulai dari lambung sampai ke usus halus. Enzim yang berfungsi mengubah lipid menjadi 

gliserol adalah …. 

A. enzim Ptealin  

B. enzim Tripsin  

C. enzim Lipase  

D. enzin Pepsin  
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5) Setelah melalui pencernaan dan diabsorbi di usus halus, lipid ditransport melalui getah 

bening menuju vena toraks untuk ditransport ke hepar. Lipid yang masuk dalam aliran 

darah menuju hepar dalam bentuk …. 

A. Triasilgliserol 

B. Gliserol 

C. Asam lemak bebas 

D. Trigliserida  

 

6) Salah satu fungsi lipid adalah sebagai cadangan energi setelah pemecahan karbohidrat 

tidak dapat mengkompensasi kebutuhan energi tubuh. Lemak menjadi cadangan energi 

dalam bentuk …. 

A. Silomikron 

B. Gliserol dan asam lemak bebas 

C. Triasil gliserol dan silomikron 

D. Triasil gliserol 

 

7) Kolesterol dijadikan bahan baku untuk penyusunan hormon kortisol, kolesterol 

terbanyak dibawa oleh lipoprotein. Dari beberapa lipoprotein berikut ini yang banyak 

mengandung kolesterol adalah …. 

A. Silomikron 

B. VLDL (very low density lipoprotein) 

C. HDL (high density lipoprotein) 

D. Trigliserida (TG) 

 

8) Salah satu fungsi lipid adalah sebagai pelindung organ tubuh dari keadaan mendapat 

trauma fisik maupun kemis. Berikut yang termasuk fungsi lipid sebagai perlindungan 

trauma kemis pada organ tubuh adalah dalam bentuk .... 

A. Lapisn lemak pada rongga bola mata 

B. GAGs pada membran mukosa saluran kemih 

C. Garam empedu pada usus halus 

D. Membran mukosa pleura 
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9) Proses pemecahan lipid menjadi kalori terjadi di dalam sel (sitoplasma), namun 

demikian lipid yang di katabolisme akan menghasilkan produk sampingan yang 

berbahaya jika terlalu banyak, produk samping tersebut adalah …. 

A. Asam laktat 

B. Asam asetat 

C. Benda-benda keton 

D. Piruvat 

 

10) Disamping disimpan dalam bentuk gliserol lipid juga dibentuk menjadi glikogen untuk 

cadangan energi secara cepat (gula otot), proses pembentukan lipid menjadi glikogen 

disebut …. 

A. Glikogenesis 

B. Glikogelosisi 

C. Glukoneogenesis 

D. Glukoneogenolisis 
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Kunci Jawaban Tes 
 
Tes 1 

1) A 

2) D  

3) A   

4) B. 

5) C 

6) A 

7) A 

8) C 

9) B 

10) B  

 

Tes 2 

1) A 

2) D 

3) D 

4) C 

5) D 

6) B 

7) B 

8) A 

9) C 

10) D 
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Glosarium 
 
Lipoprotein  : Struktur biokimia yang berisi protein dan lemak, yang 

terikat pada protein, yang memungkinkan lemak 

untuk bergerak melalui air pada bagian dalam dan di 

luar sel. Protein berfungsi untuk mengemulsi lipid 

(jika tidak disebut molekul lemak) 

Low-density lipoprotein 

(LDL) 

: adalah golongan lipoprotein (lemak dan protein) yang 

bervariasi dalam ukuran (diameter 18-25 nm) dan isi, 

serta berfungsi mengangkut kolesterol, trigliserida, 

dan lemak lain (lipid) dalam darah ke berbagai bagian 

tubuh. 

High-density lipoprotein, 

(HDL) 

: merupakan salah satu golongan lipoprotein (lemak 

dan protein) dimana kandungan protein lebih banyak 

dibanding lemak. 
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Bab 4   
METABOLISME PROTEIN 
 
Sri Mudayatiningsih S.Kep., Ns., M.Kes. 

 

Pendahuluan 
 

ata protein berasal dari bahasa Yunani proteios yang berarti "barisan pertama". Kata 

yang diciptakan oleh Jons J. Barzelius pada tahun 1938 untuk menekankan pentingnya 

golongan ini. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu 

molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida merupakan suatu polimer yang 

merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L-α-amino (urutan ini juga disebut 

sebagai residu). Perjanjiannya, suatu rantai yang panjangnya kurang dari 40 residu disebut 

sebagai sebagai polipeptida, bukan sebagai protein.  

 Protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Protein 

merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Oleh karena 

sel itu merupakan pembentuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan 

berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Untuk dapat 

melakukan fungsi biologis, protein melipat ke dalam satu atau lebih konformasi spasial yang 

spesifik, didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, 

gaya van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. 

  Struktur tiga dimensi perotein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein 

pada tingkat molekul. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran, dari puluhan hingga ribuan 

residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik sebagai nanopartikel (1-100 nm). 

Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi 

biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. 

 

K 
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(Sumber: search?q=gambar+struktur+protein&sxsrf) 

 

Gambar 4.1 

Struktur Protein K 

 

Tumbuhan membentuk protein dari CO2, H2O, dan senyawa nitrogen. Hewan yang 

makan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Disamping digunakan 

untuk pembentukan sel-sel tubuh, protein juga digunakan sebagai sumber energi apabila 

tubuh kita kekurangan karbohidrat dan lemak. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat 

dalam protein ialah sebagai berikut: karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, 

belerang 0,3%, dan fosfor 0,3%.  

 Asam amino merupakan unit dasar struktur protein. Suatu asam amino α terdiri dari 

gugus amino, gugus karboksil, atom H dan gugus R tertentu yang semuanya terikat pada atom 

karbon α. Atom karbon ini disebut α karena bersebelahan dengan gugus karboksil (asam). 

Gugus R menyatakan rantai samping. Umumnya pada protein ditemukan 20 jenis rantai 

samping yang bervariasi dalam ukuran, bentuk muatan, kapasitas pengikatan hidrogen, dan 

reaktivitas kimia.  

 Susunan protein pada semua spesies mulai dari bakteri sampai manusia dibentuk dari 

20 asam amino yang sama dan tidak pernah berubah selama evolusi. Keanekaragaman fungsi 

yang diperantarai oleh protein dimungkinkan oleh keragaman susunan yang dibuat dari 20 

jenis asam amino ini sebagai unsur pembangun. Asam amino yang paling sederhana ialah 

glisin, yang hanya mempunyai satu atom hidrogen sebagai rantai samping. Asam amino 

berikut adalah alamin, dengan gugus metil sebagai rantai samping. Rantai samping 

hidrokarbon yang lebih besar (tiga dan empat karbon) ditemukan pada valin, leusin dan 

isoleusin. Rantai samping alifatik yang lebih besar ini bersifat hidrofobik, menolak air dan 
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cenderung membentuk kelompok. Sebagaimana akan dibahas kemudian, struktur tiga 

dimensi protein yang larut dalam air akan menjadi stabil oleh rantai samping hidrofobik yang 

berkelompok untuk menghindari kontak dengan air.  Perbedaan ukuran dan bentuk dari rantai 

samping hidrokarboksil memungkinkan membentuk struktur yang ringkas dan kompak yang 

berlubang-lubang. 

Bab 4 ini akan terbagi dalam 2 topik. Topik pertama akan memperkenalkan protein, yaitu  

pengertian, fungsi dan peranan, sifat, dan jenis protein. Pada topik kedua akan diuraikan 

tentang proses pencernaan protein, yang terdiri dari tahapan dan proses metabolisme 

protein. Dengan mempelajari materi pada Bab 4 ini, Anda akan mampu menjelaskan proses 

metabolisme protein untuk menunjang pekerjaan Anda sebagai teknisi transfusi darah. 

Silakan pelajari bab 4 ini dengan seksama termasuk membuat latihan dan tes, untuk 

membantu Anda mencapai kompetensi yang ditetapkan. 
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Topik 1 
Konsep Dasar metabolisme Protein 

 
A. DEFINISI PROTEIN 

 

Makanan yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari seperti jenis telur, ikan, dan 

tahu, merupakan salah satu contoh makanan dari jenis protein. Protein merupakan zat 

biomolekul yang penting peranannya dalam makhluk hidup selain karbohidrat dan lemak. 

Anda mungkin sudah mengetahui bahwa manusia itu dibentuk oleh bagian terkecil yaitu sel. 

Sel sendiri mempunyai dinding sel, dimana bahan untuk membentuk dinding sel itu adalah 

protein. Dengan demikian protein sangat diperlukan oleh tubuh. 

Selanjutnya kita akan membahas pengertian protein. Kata protein berasal dari kata 

bahasa Yunani protos yang berarti "yang paling utama". Protein adalah suatu senyawa organik 

kompleks, dengan berat molekul tinggi yang berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam 

amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida sehingga membentuk satu 

untaian rantai.  Pada gambar 4.1 dapat dilihat struktur sederhana senyawa protein. 

 

 
Gambar 4.1  

Struktur Sederhana Protein 

 

Potein merupakan polimer dari asam amino. Molekul asam amino terdiri dari unsur 

Karbon (C) yang berada ditengah-tengah, yang selanjutnya atom C ini mempunyai ikatan 

dengan atom Hidrogen (H), molekul R (dalam berbagai bentuk),  senyawa amin (NH2 -) dan 

senyawa asam karboksilat (-COOH). Bentuk molekul asam amino dapat dilihat dari gambar 4.2 

berikut. 
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Gambar 4.2 

Struktur Asam Amino 

 

Molekul protein mengandung N (15,30-18%), C (52,40%), H (6,90-7,30%), O (21-23,50%), 

S (0,8-2%), disamping C, H, O (seperti juga karbohidrat dan lemak), dan kadang-kadang S P, Fe 

dan Cu (sebagai senyawa kompleks dengan protein). 

 

1.  Fungsi dan Peranan Protein  

Protein selalu dikenal sebagai zat pembangun dan zat pengatur, sehingga dalam tubuh 

kita protein memegang peranan penting dalam berbagai proses kehidupan. Ditinjau dari 

perannya protein dapat kita bedakan menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut. 

a. Fungsi Struktural. Secara struktural protein berfungsi dalam membentuk suatu jaringan 

protein internal (sitoplasma dan organela), sitoskeleton (rangka sel), serta 

mempertahankan bentuk dan integritas fisik sel. Di dalam sel, protein terdapat baik 

pada membran plasma maupun membran internal yang menyusun organel sel seperti 

mitokondria, retikulum endoplasma, nukleus dan badan golgi dengan fungsi yang 

berbeda-beda tergantung pada tempatnya.  
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Gambar 4.3 

Struktur Sel dan Organella 

 

Struktur sel dan organellanya tersusun dari asam amino spesifik dan mempunyai dungsi 

yang berbeda-beda 

b. Katalisis Enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh 

 enzim dan hampir semua enzim adalah protein, untuk lebih jelasnya pembahasan enzim 

 akan Anda pelajari pada modul berikutnya. 

c. Transportasi dan Penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditansport oleh 

protein spesifik. Misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan 

transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. 

d. Koordinasi Gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein 

yaitu aktin dan miosin. Contoh lain adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis 

dan pergerakan sperma oleh flagela. 

e. Penunjang Mekanis. Adanya proses ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh 

kolagen yang merupakan protein fibrosa.  

f. Proteksi Imun. Antibodi (imunoglobulin/Ig) merupakan protein yang sangat spesifik dan 

dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri dan sel 

dari organisma lain. 
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g. Membangkitkan dan Menghantarkan Impuls Saraf. Respon sel saraf terhadap rangsang 

spesifik diperantarai oleh oleh protein reseptor. Misalnya rodopsin adalah protein yang 

sensitif terhadap cahaya yang ditemukan pada sel batang retina. Contoh lain adalah 

protein reseptor pada sinapsis. 

h. Pengaturan Pertumbuhan dan Diferensiasi. Pada organisme tingkat tinggi, 

pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misal faktor 

pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak 

hormon merupakan protein. 

 

2.  Karakteristik  Protein 

Selanjutnya dibahas karakteristik protein secara umum. Karena gugus protein pada 

salah satu ujung rantai C-nya mengandung senyawa amin, maka sebagian besar protein 

bersifat polar atau mempunyai beda potensial. Dengan adanya sifat polar tersebut maka 

senyawa protein mempunyai kemampuan untuk menempel dengan molekul lain atau sering 

kita sebut dengan adhesin. Protein bila dipanaskan dalam suhu tinggi akan mengumpal atau 

disebut dengan terkoagulasi. Misal, ketika akan membuat telur mata sapi, saat memanaskan 

telur tersebut maka sebagian putih telur yang bening akan berubah menjadi putih kental. Sifat 

yang lain dari protein adalah protein juga akan menggumpal bila dalam kondisi asam, ini 

terjadi bila kita membiarkan susu dalam kondisi terbuka dalam waktu lama. Menggumpalnya 

protein disebabkan karena rantai protein yang sudah rusak karena suhu yang tinggi dan situasi 

asam. 

 

3.  Macam Jenis Protein 

Jenis-jenis protein dibedakan berdasarkan bentuk dan sifat fisik, fungsi biologi, daya 

larut, dan kandungan senyawa selain protein. 

a.  Berdasarkan Bentuk dan Sifat Fisik 

 Berdasarkan bentuk dan sifat fisik, protein terbagi menjadi sebagai berikut. 

1) Protein Globular, yang terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain 

(berlipat rapat) membentuk bulat padat. Misalnya enzim, albumin, globulin, 

protamin. Protein ini larut dalam air, asam, basa, dan etanol. 

2) Protein Serabut (Fibrous Protein), yang terdiri dari peptida berantai panjang dan 

berupa serat-serat yang tersusun memanjang, yang memberikan peran struktural 

atau pelindung. Misalnya fibroin pada sutera dan keratin pada rambut dan bulu 

domba. Protein ini tidak larut dalam air, asam, basa, maupun etanol. 

b.  Berdasarkan Fungsi Biologi. Pembagian protein berdasarkan fungsinya di dalam 

 tubuh, adalah sebagai berikut. 

1) Enzim (ribonuklease, tripsin) 

2) Protein transport (hemoglobin, mioglobin, serum, albumin) 
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3) Protein nutrien dan penyimpan (gliadin/pada gandum, ovalbumin/pada telur, 

kasein/pada susu, dan feritin/pada jaringan hewan) 

4) Protein kontraktil (aktin dan tubulin) 

5) Protein Struktural (kolagen, keratin, dan fibrion) 

6) Protein Pertahanan (antibodi, fibrinogen dan trombin) 

7) Protein Pengatur (hormon insulin dan hormon paratiroid) 

c.  Berdasarkan Daya Larut. Berdasarkan daya larut, protein terbagi sebagai berikut. 

1) Albumin. Albumin larut dalam air, dan akan mengendap dengan garam 

konsentrasi tinggi. Misalnya albumin telur dan albumin serum 

2) Globulin Glutelin. Tidak larut dalam larutan netral, larutan asam, dan basa encer. 

Contoh: Glutenin (pada gandum), orizenin (pada padi). 

3) Gliadin (prolamin). Larut dalam etanol 70-80%, tidak larut dalam air dan etanol 

100%. Contoh: Gliadin (pada gandum) dan  zein (pada jagung) 

4) Histon. Bersifat basa, cenderung berikatan dengan asam nukleat di dalam sel. 

Contoh: Globin bereaksi dengan heme, suatu senyawa asam, menjadi hemoglobin. 

Tidak larut dalam air, garam encer, dan pekat (jenuh 30-50%). Misalnya globulin 

serum dan globulin telur. 

5) Protamin. Larut dalam air dan bersifat basa, dapat berikatan dengan asam nukleat 

menjadi nukleoprotamin (sperma ikan). Contoh: salmin. 

 

4.  Protein Majemuk.  

Protein majemuk adalah protein yang mengandung senyawa lain yang bukan hanya 

protein dan disebut juga dengan istilah protein terkonjugasi. Jenis2-jenis protein ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Fosfoprotein. Protein yang mengandung fosfor, misalnya kasein pada susu, vitelin pada 

kuning telur 

b. Kromoprotein. Protein berpigmen, misalnya asam askorbat oksidase mengandung Cu 

c. Protein Koenzim, misalnya NAD+, FMN, FAD dan NADP+ 

d. Lipoprotein, mengandung asam lemak, lesitin. 

e. Metaloprotein, mengandung unsur-unsur anorganik (Fe, Co, Mn, Zn, Cu, Mg dan lain-

lain) 

f. Glikoprotein. Gugus prostetik karbohidrat, misalnya musin (pada air liur), oskomukoid 

(pada tulang) 

g. Nukleoprotein. Protein dan asam nukleat berhubungan (berikatan valensi sekunder) 

misalnya pada jasad renik. 
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Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Kata protein berasal dari kata bahasa Yunani protos yang berarti "yang paling utama". 

Jelaskan apa yang di maksud dengan Protein. 

2) Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peranan dari protein. 

3) Jelaskan tahap proses metabolisme protein. 

4) Sebut jenis protein berdasarkan karakteristik fisiknya. 

5) Protein di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui   

proses deaminasi dan trasaminasi. Jelaskan apa yang di maksud dengan kedua proses    

tersebut. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Protein adalah suatu senyawa organik kompleks, dengan berat molekul tinggi yang  

 berbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang dihubungkan satu sama 

lain dengan ikatan peptida sehingga membentuk satu untaian rantai.   

2) Fungsi dan peranan protein yaitu 

 fungsi Struktural. Secara struktural protein berfungsi dalam membentuk suatu jaringan 

protein internal (sitoplasma dan organela), sitoskeleton (rangka sel), serta 

mempertahankan bentuk dan integritas fisik sel.  

 Katalisis Enzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh 

enzim dan hampir semua enzim adalah protein.  

 Transportasi dan Penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditansport oleh 

protein spesifik. Misalnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan 

transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. 

 Koordinasi Gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein 

yaitu aktin dan miosin. Contoh lain adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis 

dan pergerakan sperma oleh flagela. 

 Penunjang Mekanis. Adanya proses ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh 

kolagen yang merupakan protein fibrosa.  
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 Proteksi Imun. Antibodi (imunoglobulin/Ig) merupakan protein yang sangat spesifik dan 

dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri dan sel 

dari organisma lain. 

 Membangkitkan dan Menghantarkan Impuls Saraf. Respon sel saraf terhadap rangsang 

spesifik diperantarai oleh oleh protein reseptor. Misalnya rodopsin adalah protein yang 

sensitif terhadap cahaya yang ditemukan pada sel batang retina. Contoh lain adalah 

protein reseptor pada sinapsis. 

 Pengaturan Pertumbuhan dan Diferensiasi. Pada organisme tingkat tinggi, 

pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misal faktor 

pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak 

hormon merupakan protein. 

3) Tahap proses metabolisme protein:  Protein di dalam tubuh dapat berubah menjadi 

molekul yang lebih sederhana melalui proses deaminasi dan trasaminasi. Proses 

transaminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lain. 

Proses transaminasi didahului oleh pemindahan NH2 dari suatu asam amino ke ikatan yg 

lain, yaitu asam keto (perubahan asam amino menjadi bentuk asam keto), yang 

kemudian masuk ke cytoplasma sel yg nantinya akan digunakan untuk sintesis protein. 

Sekali sel diisi sampai batas penyimpanan proteinnya, penambahan asam amino apapun 

di dalam cairan tubuh akan dipecah dan dipakai untuk energi atau disimpan sebagai 

lemak atau sedikit sebagai glikogen. Pemecahan ini hampir seluruhnya terjadi dalam 

hati, dan dimulai dengan proses deaminasi. Proses deaminasi adalah proses 

pengeluaran asam amino atau pemisahan gugus amino (NH2) dari suatu asam amino ke 

beberapa zat akseptor lainnya. Deaminasi merupakan salah satu bentuk dari 

katabolisme atom N (nitrogen). 

4) Jenis protein berdasarkan karakteristik fisiknya Protein Globular, yang terdiri dari 

polipeptida yang bergabung satu sama lain (berlipat rapat) membentuk bulat padat. 

Misalnya enzim, albumin, globulin, protamin. Protein ini larut dalam air, asam, basa, dan 

etanol. Dan Protein Serabut (Fibrous Protein), yang terdiri dari peptida berantai 

panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang, yang memberikan peran 

struktural atau pelindung. Misalnya fibroin pada sutera dan keratin pada rambut dan 

bulu domba. Protein ini tidak larut dalam air, asam, basa, maupun etanol. 

5) Proses transaminase adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan 

pemindahan gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Reaksi yang 

terjadi pada proses transaminasi ini gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan 

kepada salah satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam piruvat, alfa ketoglutarat atau 

oksaloasetat, sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam 

amino semula diubah menjadi asam keto. Deaminase adalah proses pemecahan 
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(hidrolisis) asam amino menjadi asam keto dan ammonia (NH4+). Asam amino dengan 

reaksi transaminasi dapat diubah menjadi asam glutamat. Dalam beberapa sel misalnya 

dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami proses deaminasi oksidatif yang 

menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis 

 

Ringkasan 
 

Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan 

polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan 

peptida. Protein adalah salah satu bio-makromolekul yang penting perananya dalam makhluk 

hidup, yaitu memiliki fungsi dan peran, antara lain: struktural, katalisis enzimatik, transportasi 

dan penyimpanan, koordinasi gerak, penunjang mekanis, proteksi imun, membangkitkan dan 

menghantarkan impuls saraf, dan pengaturan serta diferensiasi pertumbuhan. Protein 

mempunyai penggolongan berdasarkan Jenis-jenis protein dibedakan berdasarkan bentuk 

dan sifat fisik, fungsi biologi, daya larut, dan kandungan senyawa selain protein. Sedangkan 

Protein majemuk adalah protein yang mengandung senyawa lain yang bukan hanya protein 

dan disebut juga dengan istilah protein terkonjugasi. Jenis2-jenis protein ini adalah sebagai 

berikut. Fosfoprotein. Protein yang mengandung fosfor, misalnya kasein pada susu, vitelin 

pada kuning telur, Kromoprotein. Protein berpigmen, misalnya asam askorbat oksidase 

mengandung Cu, Protein Koenzim, misalnya NAD+, FMN, FAD dan NADP+, Lipoprotein, 

mengandung asam lemak, lesitin, Metaloprotein, mengandung unsur-unsur anorganik (Fe, Co, 

Mn, Zn, Cu, Mg dan lain-lain), Glikoprotein. Gugus prostetik karbohidrat, misalnya musin (pada 

air liur), oskomukoid (pada tulang), Nukleoprotein. Protein dan asam nukleat berhubungan 

(berikatan valensi sekunder) misalnya pada jasad renik. 

 

Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Proses penghancuran protein secara mekanik menjadi molekul polipeptida terjadi di 

saluran pencernaan bagian …. 

A. Rongga mulut 

B. Gaster  

C. Ileum 

D. Doudonum 
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2) Setelah dilakukan proses penghancuran protein menjadi polipeptida maka selanjutnya 

polipeptida tersebut diurai lagi menjadi polipeptida dengan rantai yang lebih pendek 

sebelum diubah menjadi asam amino. Enzim pemotong polipeptida menjadi rantai yang 

lebih pendek yaitu …. 

A. Pepsin  

B. Lipase  

C. Amilase  

D. Maltase  

 

3) Pada usus halus protein yang asam akan dinetralisir oleh garam empedu, dan 

selanjutnya akan dicerna oleh getah pancreas. Berikut ini yang bukan merupakan getah 

pankreas adalah …. 

A. Trypsin 

B. Chymotrypsin 

C. Aminopeptidases  

D. Carboxypeptidases 

 

4) Hasil akhir aktivitas enzim pada usus halus dalam mencerna protein sehingga dapat 

diserap oleh usus halus adalah adalah …. 

A. Polipeptida  

B. Asam amino  

C. Mono peptide 

D. Peptida  
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5) Protein dalam pencernaan dapat di absorbsi jika berupa …. 

A. Asam amino  

B. Polipeptida 

C. Dipeptida 

D. Amin 

 

6) Pernyataan berikut yang benar tentang asam amino …. 

A. Semua asam amino (30 macam) penting untuk tubuh  

B. Semua asam amino dapat dipenuhi dengan sintesis tubuh sendiri 

C. Ada 20 asam amino yang bersifat non-essensial 

D. Ada 12 asam amino yang bersifat tidak essensial 

 

7) Enzims yang sangat penting dalam proses biosyntesis asam amino adalah …. 

A. Dehydrogense 

B. Glutamine synthetase 

C. Aminotransferase 

D. Glutminase 

 

8) Pada proses transaminasi asam amino akan di transfer menjadi …. 

A. α-ketoglutarate 

B. Glutamate 

C. α -keto acid 

D. Palmitat 

 

9) Enzim alanine aminotransferase pada proses transaminasi akan mengkatalisasi α-

Ketoglutarate menjadi …. 

A. Pyruvate  

B. Oxaloacetat 

C. Glutamate 

D. Glutarat 

 

10) Hasil samping dari metabolisme protein adalah amoniak, proses pembentukan 

ammonia terjadi pada …. 

A. Hepar  

B. Lien 

C. Sumsum tulang 

D. Epithel usus 
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Topik 2 
Proses Metabolisme Protein 

 
A. DEFINISI PENCERNAAN PROTEIN 

 

Protein dalam makanan tidak dapat diserap oleh mukosa usus, sehingga supaya dapat 

diserap dengan baik harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk asam amino. Asam amino 

yang dibuat dalam hati, maupun yang dihasilkan dari proses katabolisme protein dalam hati, 

dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan dalam proses anabolik maupun 

katabolik dan juga terjadi dalam jaringan di luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah 

berasal dari tiga sumber, yaitu hasil absorbsi melalui dinding usus, hasil penguraian protein 

dalam sel, dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Banyaknya asam amino dalam darah 

tergantung keseimbangan antara pembentukan asam amino dan penggunaannya. Hati 

berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah.  

 Protein di dalam tubuh manusia, akan mengalami beberapa perubahan tertentu 

dengan kecepatan yang berbeda untuk tiap protein. Protein dalam darah, hati dan organ 

tubuh lain mempunyai waktu paruh antara 2,5 sampai 10 hari. Protein yang terdapat pada 

jaringan otot mempunyai waktu paruh 120 hari. Rata-rata tiap hari 1,2 gram protein per 

kilogram berat badan diubah menjadi senyawa lain. Ada tiga kemungkinan mekanisme 

perubahan protein, yaitu: 1) sel-sel yang mati, lalu komponennya akan mengalami proses 

penguraian atau katabolisme dan dibentuk menjadi sel-sel baru; 2) masing-masing protein 

mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru, tanpa ada sel yang mati; dan 

3) protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan hasil sintesis protein baru. 

 Protein dalam makanan diperlukan untuk menyediakan asam amino yang akan 

digunakan untuk memproduksi senyawa nitrogen yang lain, untuk mengganti protein dalam 

jaringan yang mengalami proses penguraian, dan untuk mengganti nitrogen yang telah 

dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urea. Ada beberapa asam amino yang dibutuhkan tubuh, 

tetapi tidak dapat diproduksi oleh tubuh dalam jumlah yang memadai yaitu yang disebut asam 

amino essensial. Kebutuhan asam amino esensial bagi anak-anak relatif lebih besar dari pada 

orang dewasa. Kebutuhan protein yang disarankan ialah 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat 

badan per hari. Jumlah asam amino dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan 

jumlah yang digunakan. Pada proses pencernaan makanan, protein diubah menjadi asam 

amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim 

yang bekerja pada proses hidrolisis protein, antara lain, ialah pepsin, tripsin, kimotripsin, 

karboksi peptidase, amino peptidase, tripeptidase, dan dipeptidase. 
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 Protein yang telah diubah menjadi asam amino akan diabsorpsi melalui dinding usus 

sampai ke dalam pembuluh darah. Proses absorpsi ini ialah proses transpor aktif yang 

memerlukan energi. Asam-asam aminodikarboksilat atau asam diamino diabsorbsi lebih 

lambat dari pada asam amino netral. 

 Seseorang dalam keadaan berpuasa, konsentrasi asam amino dalam darah biasanya 

sekitar 3,5 sampai 5 mg per 100 ml darah, tetapi segera setelah makan makanan sumber 

protein, konsentrasi asam amino dalam darah akan meningkat sekitar 5 mg sampai 10 mg per 

100 mg darah. Perpindahan asam amino dari dalam darah ke dalam sel-sel jaringan juga 

merupakan proses tranpor aktif yang membutuhkan energi. 

 

 
(Sumber: http://biologistica09.blogspot.com/) 

 

Gambar 4.4 

Perbedaan transport pasif dan transport aktif 

 

B. REAKSI METABOLISME ASAM AMINO 

 

Tahap awal pembentukan metabolisme asam amino, melibatkan pelepasan gugus 

amino, kemudian baru perubahan kerangka karbon pada molekul asam amino. Dua proses 

utama pelepasan gugus amino yaitu, transaminasi dan deaminasi.   

 

1.  Transaminasi  

Adalah sebuah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus 

amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Reaksi yang terjadi pada proses 

transaminasi ini gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari tiga 
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senyawa keto, yaitu asam piruvat, alfa ketoglutarat atau oksaloasetat, sehingga senyawa keto 

ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto. 

Ada dua enzim penting dalam reaksi transaminasi yaitu alanine transaminase dan glutamat 

transaminase yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi berikut:  

 

    
 

 Reaksi transaminasi terjadi di dalam mitokondria maupun dalam cairan sitoplasma. 

Semua enzim transaminase tersebut dibantu oleh piridoksalfosfat sebagai koenzim. Telah 

diterangkan bahwa piridoksalfosfat tidak hanya merupakan koenzim pada reaksi 

transaminasi, tetapi juga pada reaksi-reaksi metabolisme yang lain. Transaminasi selain terjadi 

pada berbagai jaringan juga terjadi di dalam sirkulasi darah akibat adanya kerusakan pada 

jaringan karena proses patologis. Sebagai contoh, adanya SGOT (serum glutamic-oxaloacetic 

transaminase) yang meningkat akibat infark miokard (kerusakan otot jantung karena adanya 

sumbatan pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan otot jantung). 

 

2.  Deaminasi Oksidatif  

Deaminasi oksidatif adalah proses pemecahan (hidrolisis) asam amino menjadi asam 

keto dan ammonia (NH4
+). Asam amino dengan reaksi transaminasi dapat diubah menjadi 

asam glutamat. Dalam beberapa sel misalnya dalam bakteri, asam glutamat dapat mengalami 

proses deaminasi oksidatif yang menggunakan glutamat dehidrogenase sebagai katalis, yang 

secara skematik digambarkan sebagai berikut: 

 

 
 

Dalam proses ini, Asam glutamat + NAD + α-ketoglutarat + NH4
+ + NADH + H+ yaitu asam 

glutamat melepaskan gugus amino dalam bentuk NH4
+. Selain NAD+ glutamat dehidrogenase 

dapat pula menggunakan NADP+ sebagai aseptor elektron. Oleh karena asam glutamat 

merupakan hasil akhir proses transaminasi, maka glutamat dehidrogenase merupakan enzim 

yang penting dalam metabolisme asam amino oksidase dan D-asam oksidase. Deaminasi 

menghasilkan 2 senyawa penting yaitu senyawa nitrogen dan non nitrogen.  

Alanin + α-ketoglutarat ↔ piruvat + glutamat. 
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Senyawa non nitrogen yang mengandung gugus C, H, dan O selanjutnya diubah menjadi 

asetil Co-A untuk sumber energi melalui jalur siklus Kreb’s atau disimpan dalam bentuk 

glikogen. Selanjutnya senyawa nitrogen dikeluarkan lewat urin setelah diubah lebih dahulu 

menjadi ureum. Proses deaminasi kebanyakan terjadi di hati, oleh karena itu pada gangguan 

fungsi hati (liver) kadar NH3 meningkat. Pengeluaran (ekskresi) urea melalui ginjal dikeluarkan 

bersama urin. 

 

C. PEMBENTUKAN ASETIL KOENZIM A  
  

Asetil ko-A merupakan senyawa penghubung antara metabolisme asam amino dengan 

siklus asam sitrat.  Ada dua jalur metabolik yang menuju kepada pembentukan asetil koenzim 

A, yaitu melalui asam piruvat dan melalui asam asetoasetat. Asam-asam amino yang menjalani 

jalur metabolik melalui asam piruvat ialah alanin, sistein, serin dan treonin. Alanin 

menghasilkan asam piruvat dengan langsung pada reaksi transaminasi dengan asam α-

ketoglutarat. Treonin diubah menjadi glisin dan asetaldehida oleh enzim treonin aldolase, 

glisin kemudian diubah menjadi asetilkoenzim A melalui pembentukan serin dengan jalan 

penambahan satu atom karbon, seperti metil, hidroksi metil dan formil, sedangkan koenzim 

yang bekerja disini ialah tetrahidrofolat. 

 

D.     KREATIN DAN KREATININ 
 

Kreatin disintesis di hati dari asam amino methionin, glisin, dan arginin. Di otot skelet, 

kreatin mengalami fosforilasi menjadi fosfokreatin yang merupakan sumber energi penting di 

otot skelet. ATP yang berasal dari proses glikolisis dan fosforilasi oksidatif, bereaksi dengan 

kreatin membentuk ADP dan sejumlah besar fosfokreatin. Kreatinin dalam urin berasal dari 

pemecahan fosfokreatin. Kreatinuria secara normal dapat terjadi pada anak-anak, serta 

wanita selama mengandung dan setelah melahirkan. Pada laki-laki sangat jarang terjadi 

kecuali pada kondisi kerja yang berlebihan. Kreatinuria pada laki-laki biasanya terjadi akibat 

kelaparan, tirotoksikosis, diabetes mellitus yang tidak terkendalil, dan kerusakan otot 

(myopati). 

 

E.     SIKLUS UREA 
 

Hans Krebs dan Kurt Heneseleit pada tahun 1932 mengemukakan serangkaian reaksi 

kimia tentang pembentukan urea. Mereka berpendapat bahwa urea terbentuk dari ammonia 

dan karbondioksida melalui serangkaian reaksi kimia yang berupa siklus, yang mereka 

namakan siklus urea. Pembentukan urea ini terutama berlangsung di dalam hati. Urea adalah 

suatu senyawa yang mudah larut dalam air, bersifat netral, terdapat dalam urin yang 

dikeluarkan dari dalam tubuh. 
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(Sumber: https://brainly.co.id) 

Gambar 4.5 

Tahapan Siklus Urea  

 

Reaksi pembentukan karbamil fosfat dari satu mol ammonia bereaksi dengan satu mol 

karbondioksida dengan bantuan enzim karbamilfosfatsintetase. Proses reaksi ini 

membutuhkan energi, sehingga reaksi ini melibatkan dua mol ATP yang diubah menjadi ADP. 

Disamping itu sebagai kofaktor dibutuhkan Mg2+ dan N-asetil-glutamat. Karbamil fosfat yang 

terbentuk bereaksi dengan ornitin membentuk sitrulin. Dalam reaksi ini bagian karbamil 

bergabung dengan ornitin dan memisahkan gugus fosfat. Sebagai katalis pada pembentukan 

sitrulin adalah ornitin transkarbamilase yang terdapat pada bagian mitokondria sel hati. 

Proses selanjutnya sitrulin bereaksi dengan asam aspartat membentuk asam argininosuksinat. 

Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinatsintetase. Dalam reaksi 

tersebut ATP merupakan sumber energi dengan jalan melepaskan gugus fosfat dan berubah 

menjadi AMP.  Sedangkan asam argininosuksinat diuraikan menjadi arginin dan asam fumarat. 

Reaksi ini berlangsung dengan bantuan enzim argininosuksinase, yaitu suatu enzim yang 

terdapat dalam hati dan ginjal. Reaksi terakhir ini melengkapi tahap reaksi pada siklus urea. 

Dalam reaksi ini arginin diuraikan menjadi urea dan ornitin. Enzim yang bekerja sebagai katalis 

dalam reaksi penguraian ini ialah arginase yang terdapat dalam hati. Ornitin yang terbentuk 

dalam reaksi hidrolisis ini bereaksi dengan karbamilfosfat untuk membentuk sitrulin. 

 

F.  ASAM URAT 

 

Asam urat berasal dari basa nitrogen penyusun asam nukleat (RNA dan DNA) yaitu purin 

dan pirimidin. Asam nukleat dalam makanan setelah dicerna, kemudian diabsorpsi dan 

sebagian besar purin dan pirimidin dimetabolisme oleh hati. Purin sebagian kecil dikeluarkan 

https://brainly.co.id/
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lewat urin terutama setelah diubah menjadi asam urat. Kadar asam urat normal dalam darah 

adalah 4 mg/dL (0,24 mmol/L). Di ginjal asam urat difiltrasi, kemudian 98% di reabsorpsi dan 

sisanya 2% di ekskresikan. Penimbunan asam urat di persendian, ginjal, dan atau jaringan 

lainnya akan menimbulkan nyeri sendi atau disebut gout. Persendian yang biasanya terkena 

adalah metatarsophalangeal (ibu jari kaki).  Ada 2 jenis gout yaitu: 1) gout primer yang terjadi 

karena abnormalitas enzim yang menyebabkan produksi asam urat meningkat; 2) gout 

sekunder yang disebabkan oleh penurunan ekskresi asam urat atau kenaikan produksi asam 

urat karena meningkatnya penghancuran sel darah putih yang banyak mengandung asam urat 

seperti pada kasus penyakit ginjal, leukemia, dan pneumonia. 

 

G.  BIOSINTESIS PROTEIN 

 

Biosintesis protein yang terjadi dalam sel merupakan reaksi kimia yang kompleks dan 

melibatkan beberapa senyawa penting, terutama DNA dan RNA. Molekul DNA merupakan 

rantai polinukleotida yang mempunyai beberapa jenis basa purin dan pirimidin, serta 

berbentuk heliks ganda. Dengan demikian akan terjadi heliks ganda yang baru dan proses 

terbentuknya molekul DNA baru ini disebut replikasi. Urutan basa purin dan pirimidin pada 

molekul DNA menentukan urutan asam amino dalam pembentukan protein. Peran dari DNA 

sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang.  Ada dua tahap 

pembentukan protein, yaitu sebagai berikut: 1) tahap pertama disebut transkripsi, yaitu 

pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA; 2) tahap kedua disebut 

translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses 

pembentukan protein.  

Biosintesis protein terjadi dalam ribososom, yaitu suatu partikel yang terdapat dalam 

sitoplasma, di mana rRNA bersama dengan protein merupakan komponen yang membentuk 

ribosom dalam sel, namun peranannya dalam dalam sintesis protein yang berlangsung dalam 

ribosom belum diketahui. Selanjutnya ada zat yang disebut mRNA yang diproduksi dalam inti 

sel dan merupakan RNA yang paling sedikit jumlahnya. Kode genetika yang berupa urutan 

basa pada rantai nukleutida dalam molekul DNA, di mana tiap tiga buah basa yang berurutan 

disebut kodon, sebagai contoh AUG adalah kodon yang terbentuk dari kombinasi adenin-

urasil-guanin; GUG adalah kodon yang terbentuk dari kombinasi guanin-urasil-guanin. Kodon 

yang menunjuk asam amino yang sama disebut sinonim, misalnya CAU dan CAC adalah 

sinonim untuk histidin. Perbedaan antara sinonim tersebut pada umumnya adalah basa pada 

kedudukan ketiga misalnya GUU, GUA, GUC, GUG. Selanjutnya ada bagian molekut yang 

disebut tRNA yang penting dalam biosintesis protein, yaitu disebut sebagai lengan asam amino 

yang mempunyai fungsi mengikat molekul asam amino tertentu dalam lipatan anti kodon. 

Lipatan anti kodon mempunyai fungsi menemukan kodon yang menjadi pasangannya dalam 
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mRNA yang tedapat dalam ribosom. Pada proses biosintesis protein, tiap molekuln tRNA 

membawa satu molekul asam amino masuk ke dalam ribosom. Pembentukan ikatan asam 

amino dengan tRNA ini berlangsung dengan bantuan enzim amino asli tRNA sintetase dan ATP 

melalui dua tahap reaksi, yaitu: 1) asam amino dengan enzim dan AMP membentuk kompleks 

aminosil-AMP-enzim; dan 2) reaksi antara kompleks aminoasil-AMP-enzim dengan tRNA. 

Proses biosintesis akan berhenti apabila pada mRNA terdapat kodon UAA, UAG, UGA, karena 

dalam sel normal tidak terdapat tRNA yang mempunyai antikodon komplementer. 

 

H.  TAHAP PROSES PENCERNAAN PROTEIN 

 

Proses pencernaan protein dimulai dalam lambung (gaster) di mana terdapat sel chief 

di dinding lambung yang menghasilkan enzim pepsinogen. Enzim ini menghasil pepsin (suatu 

enzim proteolytic) yang dapat mencerna protein makanan. Selanjutnya organ pankreas 

menghasilkan beberapa enzim yang disalurkan ke pancreaticus ductus, yaitu: enzim 

proteolytic, yang mempunyai anggota golongan peptidase, pepsinogen, enterokinase, dan 

lain-lain, yang berfungsi memecah protein polipeptida menjadi rantai peptida yang pendek 

atau asam amino.  

Penyerapan makanan terjadi pada mukosa intestinal melalui tonjolan villi dan microvilli. 

Di dalam lumen masing-masing villi terdapat jaringan kapiler dan sebuah pembuluh limfe. 

Protein yang sudah dicerna menjadi asam-asam amino dipindahkan secara aktif menembus 

sel-sel epitel microvilli untuk masuk ke dalam kapiler, terus masuk ke aliran darah di seluruh 

tubuh, menuju semua sel tubuh, terutama sel-sel otot tempat mereka digunakan untuk 

sintesis protein. Asam amino yg tidak digunakan disalurkan ke hati kemudian diubah menjadi 

karbohidrat atau lemak (dengan proses glukoneogenesis) dan digunakan untuk energi atau 

disimpan di seluruh tubuh. 

Transpor dan Penyimpanan Asam amino (Guyton dan Hall, 2006), adalah sebagai 

berikut. 

1. Hasil akhir dari pencernaan protein dan absorpsi protein dalam saluran pencernaan 

hampir seluruhnya dalam bentuk asam amino, yang selanjutnya dibawa oleh sirkulasi 

darah ke dalam amino acid pool (gudang penimbunan asam amino) yaitu pada darah 

dan cairan jaringan (interseluler).  

2. Selanjutnya asam amino masuk ke dalam sel dengan metode transpor aktif. Setelah 

masuk ke dalam sel, asam amino bergabung dengan ikatan peptida, di bawah petunjuk 

RNA messenger dan sistem ribosom untuk membentuk protein selular, mengganti 

jaringan yang rusak, dan jika diperlukan dapat diubah menjadi sumber energi.  

3. Oleh karena itu, konsentrasi asam amino dalam sel biasanya tetap rendah karena 

penyimpanan sebagian besar asam amino dalam bentuk protein yang sesungguhnya. 
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Namun banyak protein intraselular dapat dengan cepat dipecah kembali menjadi asam 

amino di bawah pengaruh enzim pencernaan liposom intraselular, dan asam amino ini 

sebaliknya ditranspor kembali keluar dari sel dan masuk ke dalam darah. 

4. Beberapa jaringan tubuh yang menyimpan asam amino-protein dalam jumlah banyak 

adalah hati, sedangkan ginjal dan mukosa usus halus menyimpan asam amino-protein 

dalam jumlah yang relatif sedikit. 

5. Di dalam tubuh terdapat keseimbangan yang reversibel antara protein dari berbagai 

bagian tubuh yang berbeda. Protein selular dalam hati (dan sangat sedikit pada sel 

jaringan lain) dapat disintesis dengan cepat dari asam amino plasma dan banyak asam 

amino kemudian dipecahkan dan dikembalikan ke dalam plasma dengan kecepatan 

hampir sama, sehingga terdapat keseimbangan yang konstan antara asam amino dalam 

plasma darah dan protein yang labil dalam sel tubuh. Sebagai contoh: jika jaringan 

tertentu apapun membutuhkan protein, jaringan tersebut dapat mensintesis protein 

baru dari asam amino darah, sebaliknya untuk mengganti asam amino darah yang 

berkurang tadi maka sel-sel tubuh lainnya terutama sel hati akan memecah proteinnya 

menjadi asam amino untuk ditranspor kembali ke dalam plasma darah.  Konsentrasi 

normal asam amino dalam darah antara 35 s/d 65 mg/dl. 

6. Masing-masing sel mempunyai kemampuan maksimum dalam menyimpan asam amino-

protein. Setelah semua sel menyimpan asam amino-protein dalam batas maksimum, 

maka asam amino yang berlebihan dalam sirkulasi darah akan dipecah menjadi produk 

lain, atau dipergunakan untuk energi atau diubah menjadi lemak atau glikogen dan 

disimpan dalam bentuk glikogen.   

7. Di dalam plasma darah, asam amino terdapat dalam bentuk protein plasma yaitu 

albumin, globulin dan fibrinogen, dan protein plasma ini dibentuk oleh hati kemudian 

ditranspor ke dalam pembuluh darah. Kecepatan hati dalam membentuk protein plasma 

dapat sangat tinggi yaitu 30 mg/hari. Untuk lebih memahami uraian pada poin 1 sampai 

dengan 6, makamperhatikan gambar 4.6 berikut ini. 
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Gambar 4.6 

Pencernaan dan penyerapan protein dalam tubuh (Guyton dan Hall, 2006) 

 

 
 

Gambar 4.7 

Reversible equilibrium among the tissue ptotein, plasma protein, and asam amino plasma 

(Guyton dan Hall, 2006) 
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I. METABOLISME PROTEIN 

 

Protein di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui 

proses deaminasi dan trasaminasi. Proses transaminasi adalah proses perubahan asam amino 

menjadi jenis asam amino lain. Proses transaminasi didahului oleh pemindahan NH2 dari suatu 

asam amino ke ikatan yang lain, yaitu asam keto (perubahan asam amino menjadi bentuk 

asam keto), yang kemudian masuk ke cytoplasma sel yg nantinya akan digunakan untuk 

sintesis protein. Secara skematik digambarkan sebagai gambar 4.8 berikut. 

 

 
 

Gambar 4.8 

Skema Proses Transaminase 

 

Sekali sel diisi sampai batas penyimpanan proteinnya, penambahan asam amino apapun 

di dalam cairan tubuh akan dipecah dan dipakai untuk energi atau disimpan sebagai lemak 

atau sedikit sebagai glikogen. Pemecahan ini hampir seluruhnya terjadi dalam hati, dan 

dimulai dengan proses deaminasi. Proses deaminasi adalah proses pengeluaran asam amino 

atau pemisahan gugus amino (NH2) dari suatu asam amino ke beberapa zat akseptor lainnya. 

Deaminasi merupakan salah satu bentuk dari katabolisme atom N (nitrogen). Secara skematik 

digambarkan sebagai berikut. 

 
Asam amino → (deaminasi) → 2 NH3 + CO2 → CO(NH3)2 + H2O            

                     Ammonia      Urea 

                           → CHO → asetil Co-A 
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Gambar 4.9 

Skema Deaminasi 

 

Proses pencernaan protein di mulut terjadi secara mekanis, sedangkan secara enzimatis 

belum. Pencernaan protein di lambung: sel mukosa lambung yaitu sel parietal (Chief cell) 

mensekresikan asam lambung yaitu asam klorida (HCl), sedangkan sel zymogen 

mensekresikan proenzim pepsinogen. Proenzim pepsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi 

enzim pepsin. Protein setelah mengalami proses denaturasi (dirusak) oleh HCl, kemudian 

dihidrolisis oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana. Pencernaan di usus halus: cairan 

pankreas mengandung proenzim trypsinogen dan chymotrypsinogen. Proenzim trypsinogen 

dan chymotrypsinogen diaktifkan menjadi enzim trypsin dan chymotrypsin oleh enzim 

enterokinase yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa usus halus. Enzim trypsin dan chymotrypsin 

berperan memecah polipeptida. Transaminasi terjadi pada berbagai jaringan. Selain itu, 

transaminasi juga terjadi di dalam sirkulasi darah akibat adanya kerusakan pada jaringan 

karena proses patologik, sebagai contoh SGOT (serum glutamic-oxaloacetic transaminase) 

yang meningkat akibat infark miokard (kerusakan otot jantung karena adanya sumbatan 

pembuluh darah yang mensuplai kebutuhan otot jantung). Selanjutnya ada proses 

metabolisme polipeptida menjadi peptida sederhana, dan peptida tersebut dipecah menjadi 

asam amino oleh enzim peptidase (erepsin). Enzim peptidase dapat dibedakan menjadi                         

2 macam berdasarkan aktivitasnya yaitu: enzim aminopeptidase memecah gugus amina dari 

polipeptida, dan karboksipeptidase memecah gugus karboksil dari polipeptida. Nuklease 

memecah asam nukleat (DNA dan RNA) menjadi nukleotida. 
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 Proses absorpsi protein setelah menjadi asam amino dengan cara difusi fasilitasi 

melalui mukosa jejenum dan ileum. Asam amino yang berasal dari makanan (diet) dan dari 

pemecahan protein tubuh selanjutnya dibawa oleh sirkulasi darah ke dalam amino acid pool 

(gudang penimbunan asam amino) yaitu darah dan cairan jaringan (interseluler). Asam amino 

selanjutnya digunakan untuk biosintesis protein tubuh di dalam ribosom, mengganti jaringan 

yang rusak, dan jika diperlukan dapat diubah menjadi sumber energi. 

 

 
 

Gambar 4.8 

Metabolisme protein dan asam amino (Guyton dan Hall, 2006) 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Tubuh dalam penyediaaan protein ada tiga kemungkinan yang selalu terjadi pada tubuh.  

Jelaskan. 

2) Protein yang berasal dari asupan makanan akan dicerna melalui pemotongan gugus 

rantai oleh enzime. Sebutkan enzime yang berperan dalan pencernaan protein. 
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3) Proses awal pencernaaan protein adalah dlakukannya transaminasi.  Jelaskan yang 

dimaksud dengan transaminase. 

4) Jelaskan mekanisme asam amino dapat memasuki metabolisme tubuh melalui siklus 

asam sitrat. 

5) Jelaskan dengan singkat proses sintesis protein dalan sel. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Penyediaan protein yaitu 1) sel-sel yang mati, lalu komponennya akan mengalami 

proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk menjadi sel- sel baru, 2) masing-

masing protein mengalami proses penguraian dan terjadi sintesis protein baru, tanpa 

ada sel yang mati, 3) Protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein 

baru. 

2) Enzyme yang berperan dalan pencernaaan protein: Enzim-enzim yang bekerja pada 

proses hidrolisis protein antara lain ialah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksi peptidase, 

amino peptidase, tripeptidase dan dipeptidase. 

3) Transaminase adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan 

gugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain. Reaksi yang terjadi pada 

proses transaminasi ini gugus amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah 

satu dari tiga senyawa keto, yaitu asam piruvat, alfa ketoglutarat atau oksaloasetat, 

sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino semula 

diubah menjadi asam keto. 

4) Mekanisme asam amino dapat memasuki metabolisme tubuh melalui siklus asam 

sitrat yaitu melalui Asetil ko-A yang merupakan senyawa penghubung antara 

metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. ada dua jalur metabolic yang 

menuju kepada pembentukan asetil koenzim A, yaitu melalui asam piruvat dan melalui 

asam asetoasetat. Asam-asam amino yang menjalani jalur metabolik melalui asam 

piruvat ialah alanin, sistein, serin dan treonin. Alanin menghasilkan asam piruvat dengan 

langsung pada reaksi transaminasi dengan asam α-ketoglutarat. Treonin diubah menjadi 

glisin dan asetaldehida oleh enzim treonin aldolase. glisin kemudian diubah menjadi 

asetilkoenzim A melalui pembentukan serin dengan jalan penambahan satu atom 

karbon, seperti metal, hidroksi metal dan formil. koenzim yang bekerja disini ialah 

tetrahidrofolat. 
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5) Proses sintesis protein dalam sel melalui dua tahap yaitu tahap pertama disebut 

transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA.dan 

tahap kedua disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika 

kedalam proses pembentukan protein. Biosintesis protein terjadi dalam ribososom, 

yaitu suatu partikel yang terdapat dalam sitoplasma rRNA bersama dengan protein   

merupakan komponen yang membentuk ribosom dalam sel, perananya dalam dalam 

sintesis protein yang berlangsung dalam ribosom belum diketahui. 

 

Ringkasan 
 

Protein dalam makanan tidak dapat diserap oleh mukosa usus, supaya dapat diserap 

dengan baik harus dirubah terlebih dahulu dalam bentuk asam amino. Asam amino yang 

terdapat dalam darah berasal dari tiga sumber, yaitu absorbs melalui dinding usus, hasil 

penguraian protein dalam sel dan hasil sintesis asam amino dalam sel. Enzim-enzim yang 

bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain ialah pepsin, tripsin, kimotripsin, karboksi 

peptidase, amino peptidase, tripeptidase dan dipeptidase. Ada dua proses utama pelepasan 

gugus amino yaitu, transaminasi dan deaminasi.  Transaminasi Adalah sebuah proses 

katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino 

kepada asam amino lain. Deaminasi Oksidatif adalah proses pemecahan (hidrolisis) asam 

amino menjadi asam keto dan ammonia (NH4+). Asam amino dengan reaksi transaminasi 

dapat diubah menjadi Kreatin disintesis di hati dari asam amino methionin, glisin, dan arginin.  

Di otot, kreatin mengalami posforilasi menjadi posfokreatin yang merupakan sumber 

energi   otot. Kreatinin dalam urin berasal dari pemecahan posfokreatin. Kreatinuria secara 

normal dapat terjadi pada anak-anak, wanita selama mengandung dan setelah melahirkan. 

Pada laki-laki sangat jarang terjadi kecuali pada kondisi kerja yang berlebihan. Kreatinuria 

pada laki-laki biasanya terjadi akibat kelaparan, tirotoksikosis, DM yang tidak terkontrol, dan 

kerusakan otot (myopati). 

Asam urat berasal dari basa nitrogen penyusun asam nukleat (RNA dan DNA) yaitu purin 

dan pirimidin. Penimbunan asam urat di persendian, ginjal, dan atau jaringan lainnya akan 

menimbulkan nyeri sendi atau disebut gout. Ada 2 jenis gout yaitu: Gout primer: terjadi 

karena abnormalitas enzim yang menyebabkan produksi asam urat meningkat. Dan Gout 

sekunder karena penurunan ekskresi asam urat atau kenaikan produksi asam urat karena 

meningkatnya penghancuran sel darah putih yang banyak mengandung asam urat seperti 

penyakit ginjal, leukemia, dan pneumonia. 
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Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Pencernaaan protein di dalam tubuh melalui berbagai tahapan. Manakah tahapan awal 

 pencernaan protein sebelum dicerna secara sempurna …. 

A. Transaminasi  

B. Deaminasi  

C. Translasi 

D. Transkripsi 

E. Eliminasi amino 

 

2)  Manakah zat berikut ini yang bekan enzim pencerna protein …. 

A. Amilase 

B. Karboksi peptidase 

C. Amino peptidase 

D. Tripeptidase 

E. Dipeptidase 

 

3)  Deaminasi oksidatif adalah proses pemecahan (hidrolisis) asam amino. Proses ini 

 menghasilkan produk ....  

A. Asetat dan karboksilat  

B. Piruvat dan laktat 

C. asam keto dan ammonia (NH4+). 

D. Fumarat dan Butirat  

E. Alanin dan glisin  

 

4)  Salah satu produk sisa protein adalah keratin yang dapat dieksresikan melalui urine.  

 Mana dari kondisi berikut ini yang dapat menimbulkan terjadinya kreatinuria …. 

A. Kelaparan 

B. Tirotoksikosis,  

C. DM yang tidak terkontrol 

D. kerusakan otot (myopati). 

E. Semua jawan benar  
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5)  Organel sellular   tempat transkripsi kodon protein terletak pada …. 

A. Sitosol 

B. Reticulunendoplasmic 

C. RIbosom 

D. Vacuola 

E. Nukleolus 
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Kunci Jawaban Tes 
 

Tes 1 

1) A  

2) A  

3) D   

4) B  

5) A  

6) D  

7) A  

8) A   

9) B 

10) A 

 

Tes 2 

1) A  

2) A   

3) C  

4) E   

5) C 
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Glosarium 
 

Proses transaminase : adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis 

asam amino lain. Proses transaminasi didahului oleh 

pemindahan NH2 dari suatu asam amino ke ikatan yang 

lain, yaitu asam keto (perubahan asam amino menjadi 

bentuk asam keto), yang kemudian masuk ke 

cytoplasma sel yang nantinya akan digunakan untuk 

sintesis protein. 

Proses deaminasi : adalah proses pengeluaran asam amino atau 

pemisahan gugus amino (NH2) dari suatu asam amino 

ke beberapa zat akseptor lainnya. Deaminasi 

merupakan salah satu bentuk dari katabolisme atom N 

(nitrogen). 
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Bab 5   
METABOLISME AIR, MINERAL DAN 
KESEIMBANGAN ASAM BASA 
 
Hupitoyo S.Kp., M.Kes. 

 

Pendahuluan 
 

ir merupakan substansi penunjang utama dalam kehidupan  karena hampir 70 persen 

muka bumi tertutupi air laut dan dari fakta ilmiah menunjukkan bahwa kehidupan 

bermula dari adanya air. Penelitian untuk mencari kemungkinan kehidupan baru di 

planet lain juga melalui indikator keberadaan air, walaupun  unsur penunjang lain  ditemukan 

tetapi bila  tidak ditemukan air maka kecil kemungkinan ditemukan suatu kehidupan.  Peran 

air dalam  kehidupan sangatlah komplek karena hampir setiap aktifitas biologis memerlukan 

atau bahkan menghasilkan air.  Dalam bab 5 ini akan diuraikan mengenai metabolisme air, 

yang akan mempengaruhi metabolisme mineral dan keseimbangan asam basa. Setelah 

mempelajari bab 4 ini Anda akan mampu menjelaskan metabolisme air, mineral dan 

kesetimbangan asam basa. Secara rinci Anda akan mampu menjelaskan: 

1. pengertian, sifat dan ikatan molekul air; 

2. air sebagai pelarut dalam kehidupan; 

3. peran minerla dalam reaksi biokimia; 

4. equilibrasi air; 

5. konsep keseimbangan asam-basa; 

6. sistem buffer dalam tubuh manusia; dan  

7. Faktor yang mempengaruhi terhadap kesimbangan asam-basa. 

 

Bab 4 ini akan terdiri dari dua topik, yaitu: 

 

Topik 1: membahas tentang metabolisme air dan mineral. 

Topik 2: Membahas tentang equilibrium air dan mineral 

 

Sila dipelajari dengan seksama materi pada Bab 5 ini dengan membaca materi, mencoba 

latihan dan tes yang tersedia, sehingga Anda menguasai kompetensi yang ditetapkan. 

A 
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Topik 1 
Metabolisme Air dan Mineral 

 
ada topik 1 ini akan dibahas mengenai metabolisme air dan mineral, termasuk tentang 

pengertian, sifat dan ikatan molekul air, peran air sebagai pelarut dalam proses 

kehidupan, juga peran mineral dalam reaksi biokimia. 

 

A. PENGERTIAN AIR 

 

Kita semua telah mengetahui bahwa air adalah zat kimia yang memiliki rumus kimia H2O, 

yaitu satu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen yang berikatan secara kovalen dengan 1 

atom oksigen. Air muncul di alam dalam berbagai bentuk, yaitu uap air yang membentuk awan 

di langit, air laut yang asin, gunung es di kutub, gletser dan sungai-sungai di pegunungan, dan 

cairan pada akuifer dalam tanah. Air terdistribusi secara luas sebagai air tawar dan air laut. 

Bumi sendiri sering disebut sebagai “blue planet” karena saat dilihat dari luar angkasa tampak 

berwarna biru yang disebabkan pantulan dari permukaan samudra yang meliputi 70% dari 

permukaan bumi. 

Air terdapat dalam bentuk cairan pada suhu dan tekanan standar, tidak berbau, dan 

terasa hambar. Karena molekul air tidak linier dan atom oksigen memiliki elektronegativitas 

lebih tinggi dari atom hidrogen, maka oksigen dalam molekul air akan cenderung negatif dan 

hidrogen akan cenderung positif. Dengan demikian air adalah molekul polar dengan momen 

dipol listrik. Air juga dapat membentuk ikatan hidrogen antarmolekul (empat) dalam jumlah 

yang besar untuk molekul seukuran air. Faktor-faktor ini menyebabkan gaya tarik menarik 

yang kuat antar molekul air, sehingga menimbulkan tegangan permukaan air yang tinggi dan 

demikian juga daya kapileritas. Sifat kapileritas air ini mengacu pada kecenderungan air untuk 

bergerak ke atas dalam pembuluh sempit dengan melawan melawan gaya gravitasi. Sifat ini 

diandalkan oleh semua tumbuhan vaskular, seperti pepohonan, untuk menarik air ke seluruh 

bagian pohon.  

Air adalah pelarut yang baik dan sering disebut sebagai pelarut universal. Zat yang larut 

dalam air, misalnya, garam, gula, asam, alkali, dan beberapa gas - terutama oksigen, karbon 

dioksida (karbonasi), adalah zat-zat yang dikenal sebagai zat yang hidrofilik (suka dengan air). 

Sebagai lawan, adalah zat-zat yang tidak bercampur atau larut dengan baik dalam  air, 

misalnya lemak dan minyak, dikenal sebagai zat hidrofobik (tidak suka/tidak larut air), yang di 

dalam tubuh akan dipecah oleh enzim, menjadi bagian kecil yang dapat larut dalam air untuk 

diangkut ke seluruh bagian tubuh sebagai zat gizi. Semua komponen utama dalam sel (protein, 

DNA, dan polisakarida) juga larut dalam air.  

P 
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B. SIFAT-SIFAT AIR YANG PENTING UNTUK KEHIDUPAN 

 

Sifat-sifat air itu adalah sebagai pelarut dipolar yang istimewa yang dapat diubah oleh 

senyawa yang terlarut dalamnya. Adapula sifat yang muncul karena adanya ikatan hidrogen 

antar molekul air, yang mempengaruhi titik lebur, dan titik didih. 

 

1.  Air sebagai Pelarut Dipolar yang Istimewa 

Karena adanya ikatan-ikatan hidrogen, maka molekul-molekul air membentuk daya tarik 

antar molekul yang kuat, yang disebut daya kohesi. Saat air membentuk ikatan hidrogen 

dengan zat lain, maka daya tarik antar molekul air dan molekul zat lain disebut adhesi. Karena 

daya kohesi (antar sesama molekul air) dan daya adhesi (antar molekul senyawa yang beda), 

maka air merupakan pelarut yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hampir semua cairan 

yang umum dijumpai. Kebanyakan kristal garam, seperti, sodium klorida dapat segera terlarut 

di dalam air, tetapi hampir tidak larut di dalam cairan nonpolar seperti chloroform atau 

benzene.  

Sifat ini merupakan refleksi sifat dipolar molekul air. Kisi-kisi kristal garam dipertahankan 

oleh interaksi elektrostatik yang amat kuat di antara ion-ion positif dan negatif yang saling 

bergantian letaknya. Jika kristal NaCl ditambahkan ke dalam air, molekul dipolar akan saling 

tertarik kepada ion-ion Na+ dan Cl-, dan menariknya keluar dari kisi Kristal dan membentuk 

hidrat on Na+ dan Cl- di dalam larutan. Air juga melarutkan berbagai senyawa organik yang 

mempunyai gugus karboksil atau amino, yang cenderung dapat terionisasi oleh interaksinya 

dengan air.  

Kelompok senyawa kedua yang dapat larut di dalam air adalah berbagai senyawa 

organik netral yang mempunyai gugus fungsional polar seperti gula, alcohol, aldehida, dan 

keton. Kelarutan senyawa-senaywa organik netral ini disebabkan oleh kecenderungan 

molekul air untuk membentuk ikatan hydrogen dengan gugus hidroksil gula dan alcohol atau 

gugus karbonil pada aldehida dan keton. 

Kelompok ketiga adalah senyawa yang mudah terdispersi oleh air termasuk senyawa-

senyawa yang mempunyai sekaligus gugus hidrofobik (tidak menyukai air) dan hidrofilik 

(menyukai air), yang seringkali dinamakan sebagai senyawa amfipatik. Contoh sederhana 

senyawa ini adalah garam sodium dari asam lemak berantai panjang, seperti asam oleat. 

Karena rantai hidrokarbonnya yang panjang bersifat hidrofobik dan tidak melarut di dalam air, 

hanya terdapat kecenderungan yang kecil saja dari sodium oleat (suatu sabun) untuk terlarut 

ke dalam air dalam bentuk larutan molekuler murni.  

Akan tetapi, senyawa ini segera terdispersi di dalam air membentuk gumpalan yang 

disebut misel. Gugus karboksil bermuatan negative yang bersifat hidrofilik pada oleat 

bersinggungan dan berinteraksi dengan fase air, dan gugus hidrofobik dari rantai hidrokarbon 
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non polar tersembunyi di dalam struktur. Misel mungkin mengandung ratusan atau ribuan 

molekul sabun. Misel sabun tersebut dapat tahan untuk tersuspensi secara merata di dalam 

air karena semuanya bermuatan negatif dan karenanya cenderung untuk saling tolak-

menolak. Air sabun cenderung kelihatan keruh karena misel yang ada berukuran relatif besar 

dan membaurkan cahaya. 

 Letak internal gugus nonpolar pada misel yang khas tersebut adalah akibat dari 

kecenderungan molekul air yang mengelilinginya, yang dengan sifat adhesi dari ikatan 

hidrogen dapat menarik gugus karboksil yang hidrofilik, jadi, memaksa rantai hidrokarbon 

masuk ke dalam misel, yang tidak mengandung air, dan  terjadi interaksi hidrofobik untuk 

menunjukkan penggabungan bagian hidrofobik pada molekul amfipatik di dalam misel 

tersebut. Tetapi sebenarnya yang memberikan gaya dorong bagi pembentukan dan stabilitas 

misel adalah kecenderungan molekul air yang mengelilingi struktur misel untuk membentuk 

ikatan hidrogen terhadap sesamanya.  

Golongan fosfolipid, protein, dan asam nukleat adalah senyawa, yang merupakan bagian 

dari berbagai komponen sel yang bersifat amfipatik, dan cenderung membentuk struktur yang 

mengandung gugus nonpolar hidrofobik pada bagian air yang bersembunyi. Penting juga 

diketahui bahwa susunan misel molekul lipid amfipatik membentuk pusat membran biologi 

dalam struktur Lipid bilayer. 

 

2.  Sifat Air Dapat berubah Sesuai dengan Senyawa Terlarutnya 

Terdapat empat sifat utama air, yang disebut sebagai sifat-sifat koligatif, yang 

tergantung pada senyawa terlarut, yakni, titik beku, titik didih, tekanan uap, dan tekanan 

osmosa. Istilah “koligatif” berarti “terikat bersama-sama” dan menunjukkan kenyataan bahwa 

keempat sifat ini mempunyai dasar yang sama dan semua diubah seperti dapat diduga, oleh 

kelarutan senyawa-senyawa di dalam air. 

Suatu larutan 1,00 gram molekul berat (1,00 mol) dari setiap senyawa ideal terlarut yang 

tidak menguap di dalam 1000 gram air adalah larutan 1,00 molal (m). Di dalam larutan 

tersebut, pada tekanan 760 atm, adanya senyawa terlarut akan: menekan titik beku air yang 

biasanya 0o C, menjadi -1,86oC: menaikkan titik didih air yang biasanya 100oC menjadi 

100,543oC; dan menghasilkan tekanan osmosa 22,4 atm di dalam suatu alat tertentu. Suatu 

senyawa terlarut yang ideal adalah senyawa yang tidak terdisosiasi menjadi dua atau lebih 

komponen, yang menambah jumlah partikel terlarut, atau berasosiasi yang mengurangi 

jumlah total partikel terlarut.  

Sifat koligatif tergantung hanya pada jumlah molekul terlarut per unit volume pelarut 

dan tidak tergantung kepada struktur kimia senyawa tersebut. Hal ini karena 1,00 mol setiap 

senyawa tidak mengion mengandung 6,02 x 1023 molekul (bilangan Afogadro). Jadi, 1,00 m 

larutan encer gliserol (BM 92) atau glukosa (BM 180) dapat diharapkan mempunyai titik beku 
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yang sama (pada 22,4 atm), karena keduanya mengandung jumlah molekul yang sama per 

liter air. Suatu larutan 0,100 m glukosa akan mengalami penurunan titik beku hanya 

sepersepuluhnya, yaitu larutan ini akan membeku pada -0,186oC, karena hanya mempunyai 

sepersepuluh jumlah molekul perliter dari larutan 1,0 m. Suatu larutan 0,1 n NaCl yang 

terdisosiasi sempurna menjadi ion Na+ dan Cl- akan membeku pada -0,372oC karena larutan ini 

mengandung dua kali lebih banyak partikel terlarut per liter dibandingkan dengan larutan 

0,100 m glukosa. Hukum koligatif dan konstanta ini hanya berlaku secara tepat pada larutan 

encer. 

Pengaruh senyawa terlarut terhadap sifat-sifat air mempunyai arti biologi penting. 

Contohnya, pengaruh ini menyebabkan ikan air tawar dapat tetap aktif di dalam air pada suhu 

beku, karena konsentrasi total senyawa terlarut di dalam darah ikan cukup tinggi dan 

menekan titik beku darah menjadi lebih rendah dari titik beku air. Tambahan pula, adanya 

senyawa terlarut di dalam darah, terutama protein, memberikan darah tekanan osmotic yang 

lebih tinggi dari pada tekanan cairan di luar sel. Akibatnya, air cenderung berdifusi ke dalam 

kapiler darah dari bagian cairan ekstra-seluler, jadi membuat sistem vaskular bertahan 

“penuh” dengan cairan dan mencegahnya dari kerusakan.  

Cara lain dari senyawa terlarut dalam mempengaruhi sifat-sifat air adalah dengan 

menggangu kecenderungan pembentukan ikatan hidrogen di antara molekul air. Adanya ion 

senyawa terlarut seperti NaCl menyebabkan perubahan nyata pada struktur cairan, karena 

setiap ion Na+ dan Cl- dikelilingi oleh hidrasi mantel dipole air. Ion-ion hidrat Na+ dan Cl- 

mempunyai geometri dan sifat-sifat yang agak berbeda dari kumpulan molekul air yang 

mengadakan ikatan hidrogen; hidrat-hidrat ini lebih terarah dan strukturnya lebih beraturan. 

Garam yang melarut karenanya, cenderung “memecah” struktur normal cairan dan mengubah 

sifat-sifat pelarut, terutama diperkecil oleh konsentrasi tinggi garam netral, seperti NaCl, 

Na2SO4, (NH4)2SO4, yang mengubah sifat-sifat air dan menurunkan efektifitasnya sebagai 

pelarut protein. Pengaruh garam netral terlarut ini dapat dipergunakan untuk memisahkan 

berbagai protein yang berbeda, karena molekul-molekul ini bervariasi dalam 

kecenderungannya untuk mengendap pada larutan garam. 

 

C. SIFAT IKATAN MOLEKUL AIR 

 

Air memiliki titik beku, titik didih, dan titik penguapan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan hampir semua cairan, yang disebabkan adanya ikatan hidrogen yang memunculkan 

gaya tarik yang kuat antar molekul air sehingga gaya kohesi internal tinggi. Ini terbukti dengan 

diperlukannya sejumlah energi (pemanasan dan penguapan) yang tinggi untuk dapat 

memutuskan ikatan molekul air dalam keadaan cair untuk membuat molekul air masuk dalam 

fase gas. 
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Gambar 5.1 

Ikatan Kovalen, Ikatan Hidrogen,  

dan Dipolar Molekul Air (ẟ+ pada H dan ẟ- pada O)  

 

Bentuk bengkok dari molekul air sangat penting karena ikatan kutub O-H tidak 

meniadakan satu sama lain dan molekul secara keseluruhan adalah polar. Gambar 5.2 

menggambarkan polaritas bersih dari molekul air. Oksigen merupakan ujung negatif dari 

molekul, sedangkan daerah antara atom hidrogen merupakan ujung positif dari molekul. 

 

 
 

Gambar 5.2   

Molekul air, divisualisasikan tiga cara yang berbeda: A: Model bola-dan-tongkat , B: model 

ruang-isi, dan C: rumus struktur dengan muatan parsial. 

 

Kekuatan gaya tarik antar molekul ini terletak pada struktur molekul air. Dua atom 

hidrogen menggunakan bersama-sama sepasang elektron atom oksigen sehingga secara 

geometri menyebabkan molekul berbentuk huruf ”V”. Kedua pasang elektron pada atom 
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oksigen yang tidak terpakai menyebabkan atom bermuatan negatif dan memiliki 

kecenderungan kuat menarik inti hidrogen menjadi bermuatan positif. Walaupun air bersifat 

netral muatan sebagain positif dan negatifnya terpisah sehingga molekul air menjadi dipole 

elektrik.  Karena pemisahan ini menyebabkan dua molekul air saling menarik oleh gaya 

elektrostatik antar muatan negatif sebagian pada atom oksigen dari satu molekul air dan 

molekul positif sebagian pada atom hidrogen dari molekul yang lain. Jenis interaksi 

elektrostatik ini disebut Ikatan hidrogen.  

Karena setiap atom oksigen memiliki dua pasangan elektron mandiri, dapat membuat 

ikatan hidrogen dengan atom hidrogen dari dua molekul lain yang terpisah. Gambar 5.3 

menunjukkan hasil geometri tetrahedral sekitar masing-masing atom oksigen yang terdiri dari 

dua ikatan kovalen dan dua ikatan hidrogen. 

 

 
 

Gambar 5.3 

Sebagai hasil dari dua ikatan kovalen dan dua ikatan hidrogen, geometri sekitar masing-

masing atom oksigen kurang lebih tetrahedral. 

 

Karena susunan elektron yang hampir tetrahedral, 1 molekul air secara teori dapat 

membentuk ikatan hidrogen dengan sebanyak 4 molekul air di sekitarnya.  Karena molekul 

terus bergerak secara berkesinambungan dalam keadaan cair ikatan hidrogen ini diurai dan 

dibentuk secara cepat dan terus menerus.  Pada struktur setiap molekul air bersifat tetap di 

dalam ruangan dengan ikatan hidrogen maksimum 4 molekul air lainnya. 

Air dapat mengionisasi. Sejumlah kecil air akan terdisosiasi secara spontan menjadi ion 

hidrogen (H+) dan hidroksida (OH-) yang tergantung pada temperatur. Reaksinya adalah:  

 

H2O ⇌ H+ + OH- 
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Pada 250C dari 550 juta molekul air, hanya 1 molekul yang mengalami ionisasi. Dalam air 

ion H+ tidak memiliki eksistensi yang stabil dan akan bergabung dengan molekul air yang lain 

untuk membentuk ion Hydronium (H3O+), dengan reaksi: 

 

H+  + H2O ⇌  H3O+ 

 

Di dalam larutan air, konsentrasi ion H+ dan OH- menjadi dasar penentuan pH atau 

derajat keasaman. Pada kondisi temperatur dan tekanan standar hanya 10-7 mol/lt molekul 

air yang terdisosiasi. Dengan demikian ini berarti dalam air murni [H+] adalah 10-7 mol/liter. 

Jadi pH air murni adalah  

 

pH = -log [H+] = -log10-7 = 7,0 

 

D. FUNGSI AIR PADA AKTIFITAS BIOLOGIS 

 

Secara umum fungsi air dalam  aktifitas biologis, antara lain, sebagai berikut. 

 

1.  Air sebagai Pelarut dalam Tubuh 

Air merupakan zat yang beredar dalam tubuh dengan membawa seluruh komponen 

penunjang kehidupan. Seluruh komponen darah, sistem imun, nutrient, bakteri, bahkan 

sampah hasil metabolism juga disintesis agar dapat larut di dalam air. Bahkan karena air juga 

berfungsi sebagai pelarut, maka zat-zat aktif dari kelenjar juga dibawa oleh air untuk 

didistribusikan sampai ke organ yang ditargetkan. Terminologi lain menyebutkan bahwa air 

juga merupakan zat transport karena air harus mengangkut substrat yang dibawanya ke organ 

lain untuk metabolisme berikutnya. Oleh karena di dalam tubuh air mengandung zat terlarut 

maka air dalam tubuh ini dikenal sebagai cairan (fluid) artinya terdiri dari dua komponen yaitu 

ada zar terlarut dan pelarut. Jika dikatakan sebagai air, maka yang dimaksud adalah air murni 

(Water/H2O). Volume cairan di dalam tubuh adalah sebanyak 80 % dari berat tubuh dan 

berada dalam setiap bagian tubuh.   

 

2.  Air sebagai Media Ekskresi 

Sebagai media ekskresi air membawa zat-zat sisa metabolisme misalnya, urea, kreatin, 

kelebihan garam mineral, bakteri, getah radang dan sebagainya untuk dibuang melalui organ 

ekskresi. Organ ekskresi itu, antara lain, ginjal, kelenjar keringat (pada kulit), saluran 

pencernaan, dan paru.   
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3.  Menjaga Keseimbangan Konsentrasi Zat Kimia 

Air juga terlibat aktif dalam reaksi-reaksi kimia untuk mempertahankan keseimbangan 

asam-basa tubuh. Karbon dioksida dari hasil metabolisme di dalam plasma akan berikatan 

dengan air (H2O) membentuk asam karbonat yang selanjutnya berdisosiasi melepas hidrogen 

dan menyisakan bikarbonat. Asam karbonat dan bikarbonan akan menjadi pasangan dari 

sistem buffer tubuh.   

 

4.  Memberikan Sensasi Kenyang 

Air dapat dimanfaatkan untuk memberi efek rasa kenyang, karena volume air dapat 

mememnuhi lambung dan memberikan perasaan kenyang. Dengan demikian minum air dapat 

mencegah makan berlebihan. 

 

5.  Air sebagai Pengatur Suhu Tubuh 

Homeostasis suhu tubuh dipertahankan, antara lain, melalui cairan tubuh dengan cara 

menahan atau membuang cairan dalam tubuh. Ketika suhu/kalor tubuh diproduksi dalam 

jumlah berlebihan oleh karena suatu proses patologi ataupun karena aktifitas, maka salah satu 

cara pembuangan panas yang berlebihan itu adalah melalui pelepasan cairan.  Mekanisme 

yang dilakukan tubuh untuk membuang cairan adalah sebagai berikut.  

a. Melalui urin dengan mekanisme berikut: kelebihan kalor akan  keluar ditranfer ke dalam 

filtrat glomerulus yang dieksresikan dalam bentuk urin. Oleh karena itu ketika suhu 

tubuh tinggi maka urin terasa panas, dan jika asupan cairan kurang maka akan 

menyebabkan manifestasi yang disebut sebagai dysuria (nyeri saat kencing/anyang-

anyangen dalam bahasa Jawa). 

b. Melalui pernafasan, yang sama mekanismenya dengan pembuangan melalui ginjal, yaitu 

udara yang dihembuskan dari parupun akan terasa panas karena  dalam  udara yang  

diekspirasikan mengandung  titik-titik air yang membawa kalor.  

c. Melalui Kelenjar keringat, yaitu saat pori-pori terbuka maka kelenjar keringat seluruh 

tubuh akan  mengeluarkan cairan berupa keringat. Ini adalah cara yang paling efektif 

dan efesien bagi tubuh dalam menurunkan suhu, sehingga dalam waktu yang singkat 

peningkatan produksi panas dapat diimbangi dengan penurunan yang baik.          

d. Penguapan, yang merupakan proses yang mirip denga berkeringat, hanya pada proses 

penguapan ini tidak begitu nyata tetapi terjadi secara terus menerus walaupun tidak 

dirasakan. Pembuangan kalor dalam proses ini juga memerlukan air sehingga secara 

kuantitatif valume cairan tubuh juga berkurang walupun tidak nyata. Kehilangan melalui 

proses ini disebut kehilangan cairan secara “Insensible water loss” 
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e. Melalui faeces.  Pada proses Buang air besar juga terdapat cairan yang di ekskresikan.  

Cairan yang  ikut terbuang juga membawa kalor tubuh walaupun tidak sebesar seperti 

pembuangan lewat urin dan keringat. 

 

6.  Air berperan dalam mempertahankan Osmolalitas Cairan 

Ketika konsentrasi cairan meningkat dan cairan relatif lebih pekat sehingga timbul rasa 

haus, maka ada sistem kontrol yang memberikan balikan terhadap perilaku untuk menambah 

asupan air agar konsentrasi cairan menjadi seimbang kembali. 

 

Masih banyak lagi peran air dalam kehidupan termasuk mineral yang terlarut di 

dalamnya dan peran dalam keseimbangan asam basa, yang akan dibahas berikut ini.  

 

E. MINERAL DALAM REAKSI BIOKIMIA 

 

Pengertian mineral sangat beragam bergantung disiplin ilmu yang menggunakannya. 

Mineral yang dimaksud dalam bahasan biokimia adalah mineral nutrisional artinya mineral 

yang dibutuhkan dalam menunjang metabolisme tubuh untuk kelangsungan kehidupan. Jadi 

yang dimaksud dengan mineral adalah zat anorganik (unsur, atom, atau ion) dalam jumlah 

kecil yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses kehidupan. Meskipun dalam jumlah sedikit, 

kebutuhan akan mineral ini secara kuantitatif harus terpenuhi. Hal ini  dikarenakan mineral, 

meskipun sebagai unsur penunjang, memiliki fungsi  yang sangat vital dalam metabolisme zat 

gizi yang diperlukan tubuh.  

Mineral baik dalam bentuk komposisi unsur murni, atau garam sederhana, atau yang 

sangat kompleks dengan beberapa jenis bentuk, sangat berbeda perannya dengan Vitamin.   

Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari  berbagai unsur seperti: karbon, hidrogen, 

dan oksigen. Mineral adalah unsur kimia tunggal dan tidak dapat rusak. Kandungan mineral 

dari beragam jenis makanan dapat diketahui setelah semua makanan itu dihancurkan pada 

suhu yang tinggi atau didegradasi oleh bahan kimia, sehingga mineral adalah produk yang 

tersisa dari makanan yang didegradasi itu. Oleh karena itu mineral juga disebut “abu”, dan 

jumlahnya pada manusia kurang lebih 4 persen dari berat tubuh orang dewasa. Walau 

berbagai mineral dibutuhkan namun beberapa jenis mineral sangat sukar diukur secara 

kuantitatif jumlah yang diperlukan karena sedemikian sedikit sekali.  Misalnya kobalt 

merupakan faktor nutrisi penting yang diperlukan dalam jumlah sedikit, sehingga 

pemenuhannya cukup dengan asupan regular saja tanpa membutuhkan suplementasi.  
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1.  Fungsi Mineral 

Secara umum fungsi mineral adalah sebagai berikut. 

a. Membantu dan melindungi otot, jantung, serta saraf. 

b. Mengatur tekanan osmotik pada tubuh. 

c. Menghasilkan beragam jenis enzim. 

d. Memelihara, mengeraskan, serta mengatur tulang, dan proses faal pada tubuh. 

e. Sebagai katalis pada beragam proses biokimia yang terjadi pada tubuh. 

f. Berperan pada kontraksi pada otot dan respon saraf. 

g. Pembentukan struktur jaringan lunak serta keras, dalam kerja sistem enzim. 

h. Membantu dalam pembuatan antibodi. 

i. Melindungi keseimbangan air serta asam basa dalam darah. 

j. Membuat kerangka tubuh, otot, dan gigi. 

k. Sebagai aktivator yang berperan dalam enzim serta hormon. 

l. Melindungi kesehatan tulang. 

m. Melindungi fungsi otak. 

n. Mencegah nyeri otot. 

o. Berperan dalam proses pembangunan sel. 

p. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. 

 

2.  Dinamika Mineral Dalam Tubuh 

Makanan merupakan salah satu sumber mineral yang melimpah, terutama pada sayur 

mayur dan biji-bijian, tetapi penyerapan dan penggunaan mineral sangat individual karena 

bergantung pada bioavailabilitas mineral tersebut.  Beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap bioavailabilitas mineral: adalah komponen non mineral pada makanan, jenis 

kelamin, status gizi, umur, variabel genetik, dan asupan yang mempengaruhi penyerapan 

mineral.  

Lebih jauh lagi obat-obatan yang digunakan untuk terapi suatu  penyakit, selain 

mengobati, di sisi lain ada yang dapat menghambat penyerapan  mineral, misalnya obat yang 

mengandung asam fitat atau asam oksalat. Bayam yang mengandung kalsium tinggi tetapi 

dalam tubuh hanya 5% saja yang diserap, karena bayam juga mengandung asam oksalat 

sehingga merupakan kompetitor dalam absorbsi kalsium. Diet tinggi serat ternyata kurang 

baik karena dapat menghambat penyerapan mineral, seperti Zn, Fe, dan mineral lain. Muatan 

listrik yang sama besar pada mineral juga menyebabkan terjadinya kompetisi dalam 

penyerapan, sehingga banyak mineral yang tidak terserap oleh karena terhambat, seperti Fe, 

Mg, Ca, Cu, dan Zn. 
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Disisi lain interaksi dengan vitamin sangat menunjang terhadap penyerapan beberapa 

mineral, misalnya vitamin C akan membantu penyerapan Fe. Oleh karena itu sangat baik jika 

terapi yang memerlukan Fe ditunjang dengan supplement vitamin C.  Contoh yang lain adalah 

vitamin D yang sangat baik dalam menunjang penyerapan kalsium dalam sel. Pada 

metabolisme yang lain mineral akan bergabung dengan vitamin yang membentuk komponen 

dan struktur yang saling melengkapi yaitu ketika berperan sebagai kofaktor pada reaksi 

enzimatik.  

Setelah diabsorbsi di dalam tubuh, mineral ada yang beredar secara bebas dalam cairan 

plasma tetapi juga ada yang langsung terikat oleh protein transport untuk didistribusikan ke 

dalam organ atau dimasukkan dalam penyimpanan. Kalsium atau Ca misalnya, dapat beredar 

bebas dalam darah, tetapi ada juga yang terikat oleh protein sebagai albumin. Fe dalam 

bentuk bebas sangat destruktif terhadap jaringan lain, oleh karena itu Fe akan terikat protein 

sebagai transferrin. Mg, Ca, F, dan P akan disimpan dalam tulang, sedangkan Zn, Fe, serta trace 

mineral lain disimpan dalam hati, dan ada pula mineral lain yang disimpan pada jaringan otot, 

kelenjar, dan organ lain.  

 

3.  Klasifikasi Mineral  

Mineral dibedakan menjadi makromineral, mikromineral dan ultratrace mineral. Uraian 

masing-masing jenis mineral tersebut  adalah sebagai berikut. 

a. Makromineral. Makromineral merupakan unsur yang diperlukan dalam jumlah yang 

relatif lebih banyak, misalnya kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium dan klorida. 

Tabel 5.1 memuat rincian kebutuhan, sumber, dan fungsi makromineral menurut US 

RDA (Recommended Diet Allowed), atau standar yang diperbolehkan di Amerika Serikat. 

 

Tabel 5.1 

Sumber dan Fungsi Makromineral 

Mineral 
Kebutuhan 

Sumber Fungsi 
Pria Wanita 

Kalsium (Ca) 800 mg 800 mg Produk olahan susu, 

kacang-kacangan, 

sayuran dalam 

bentuk daun. 

Pembentuk tulang 

dan gigi, 

pengaturan fungi 

saraf dan otot. 

Fosfor (P) 800 mg 800 mg Zat tambahan 

makanan yang 

mengandung fosfat. 

Pembentuk tulang 

dan gigi, ATP, 

intermediate 

fosforilasi, asam 

nukleat 
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Mineral 
Kebutuhan 

Sumber Fungsi 
Pria Wanita 

Magnesium (Mg) 350 mg 300 mg Sayuran berklarofil Unsur pembentuk 

tulang dan gigi, 

kofaktor enzim. 

Kobalt (Co) Tidak 

diketahui 

Tidak 

diketahui 

Seperti  Vitamin B12 Diit dari hewan  

Tembaga (Cu) Tidak 

diketahui 

Tidak 

diketahui 

Konstituen berbagai 

enzim 

Hati  

 

 Angka kecukupan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan berbagai variasi individual 

pada sebagian besar populasi normal dan dalam lingkungan yang lazim. Kecukupan ini 

tidak untuk kondisi patologis/orang yang sedang sakit karena kondisi ini memerlukan 

tinjauan lain yang lebih mendalam. Oleh karena itu diet diupayakan bervariasi untuk 

memenuhi kebutuhan yang sudah diketahui secara kuantitatif maupun yang belum 

diketahui secara tepat.  Kekurangan mineral ini akan menyebabkan kondisi defisiensi 

yang jika berlangsung secara kronis dapat membahayakan kesehatan.  

1) Untuk Natrium  (Na), Kalium (K), dan Klorida (Cl),  tidak ada  saran jumlah 

kebutuhannya oleh karena ketiga mineral tersebut sudah cukup terpenuhi dalam 

makanan  sehari-hari, dalam bentuk NaCl dan KCl, sehingga dalam diet jumlahnya 

sudah sangat berlebih.  Kebutuhan fosfor dan magnesium sebenarnya tidak 

diketahui tetapi dalam diet yang normal kebutuhan tersebut sudah terpenuhi. 

2) Kalsium (Ca). Dalam tubuh Kalsium (Ca) terutama terdapat dalam bentuk kalsium 

fosfat dalam tulang. Kelebihan ion klsium dalam cairan ektra selular dapat 

menyebabkan jantung berhenti pada sistolik, dan dapat pula berefek sebagai 

depresan. Bila kadar ion kalsium rendah dapat menyebabkan pelepasan muatan 

saraf yang spontan sehingga terjadi tetani atau dalam keseharian dikenal sebagai 

kram otot.  

3) Fosfor (P). Unsur Fosfor (P) terdapat sebagai anion utama dalam cairan 

intraselular, di mana  fosfat mempunyai kemampuan berkombinasi bolak-balik 

dengan sejumlah besar sistem koenzim dan juga dengan sejumlah besar senyawa 

penting lain dalam proses metabolisme. Kebanyakan fosfat akan terlibat dalam 

reaksi ATP, ADP, fosfokreatin dan lain-lain. Pada tulang Fosfor terdapat dalam 

bentuk kalsium fosfat.  
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4) Magnesium (Mg). Magnesium (Mg) dibutuhkan sebagai katalis  pada kebanyakan 

reaksi enzimatik (seperti pada gologan kinase dan lain-lain) yang berkaitan dengan 

metabolisme karbohidrat. Kadar magnesium ektra selular adalah 1,8 – 2,5 mEq/l, 

dan bila kadar ini meningkat akan menekan sistem saraf dan menekan kontraksi 

otot rangka, tetapi  masih dapat dinetralkan dengan pemberian kalsium (Ca). Bila 

kadar magnesium rendah akan menyebabkan iritabilitas sistim saraf, vasodilatasi 

perifer, dan aritmia jantung. 

b. Mikromineral (trace mineral/unsur lacakan/elemen renik). Mikromineral adalah 

mineral yang dibutuhlan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit hingga fraksi kurang 

dari satu microgram. Sebenarnya ragam mikromineral ini sangat banyak tetapi hanya 

beberapa yang diketahui diperlukan dalam tubuh berdasarkan bukti biokimia. Beberapa 

yang di ketahui antara lain kromium (diperlukan untuk metabolisme glukosa), mangan 

(penting untuk pembentukan tulang), selenium (bagian dari struktur glutation 

peroksidase) dan Molibdenum (Kofaktor enzimatik). Lima mikromineral yang ditetapkan 

bermanfaat secara nutrisional adalah besi (Fe), seng (Zn), tembaga (Cu), Yodium (I), dan 

fluor (F). 

Tabel 5.2 

Sumber dan Fungsi Mikromineral 

 

Mineral Sumber Fungsi 

Kromium (Cr) daging, hati ragi, padi-

padian, keju, kacang-

kacangan  

kromium trivalent, “faktor toleransi 

glukosa” karena berikatan dan 

meningkatkan potensi insulin 

Kobalt (Co) diet yang berasal dari hewan  Hanya dibutuhkan sebagai 

konstituen/bagian vitamin B12 

Tembaga (Cu) hati  konstituen enzim oksidase, 

sitokrome c oksidase, sitosolik 

superoksid dismutase, berperan 

dalam absorbsi besi 

Besi (Fe) Daging merah, telus, alat 

masak dari besi  

konstituen enzim, heme, Siktokrom 

Seng (Zn) Kofaktor berbagai enzim Dalam diet sehari-hari 

Mangan (Mn) Kofaktor berbagai enzim  Dalam diet sehari-hari  

Yodium (I) Garam beriodium, makanan 

laut  

Konstituen tirosin, triyodotironin 

Molibdenum  Konstituen Enzim oksidase (xantin 

oksidase) 
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Mineral Sumber Fungsi 

Selenium tanaman, tetapi kadarnya 

bervariasi sesuai kandungan 

tanah.  

konstituen Glutation oksidase 

Silikon makanan nabati berperan dalam kalsifikasi tulang 

dan metabolisme 

glikosaminoglikan pada kartilago 

dan jarngan penyambung 

Fluorid Air minum Meningkatkan densitas tulang dan 

gigi 

 

1) Fluor (F). Fluor (F) merupakan elemen yang penting dalam sistem metabolisme. 

Walaupun demikian keberadaannya dalam tubuh dalam kadar kecil selama 

kehidupan yaitu saat gigi dibentuk dan melindungi gigi dari caries. Dalam RDA fluor 

tidak termasuk saran kuantitatif karena dapat dipenuhi melalui air minum setiap 

hari sehingga komsumsi tidk akan melebihi fluor alamiah. Fluor tidak membuat 

gigi menjadi kuat tetapi dengan alasan yang belum dimengerti ternyata 

keberadaan fluor menekan proses kariogenik. Diperkirakan bahwa deposit fluor 

dalam bentuk kristal hidroksiapatit pada email gigi dan bergabung dengan 

berbagai logam mikromineral yang penting untuk mengaktifkan enzim antibakteri. 

Karena enzim mengandung logam mikromineral maka bakteri akan menjadi inaktif 

dan tidak menyebabkan kerusakan lapisan gigi/karies. 

 Asupan fluor yang berlebihan akan menyebabkan fluorosis yang dimanifestasikan 

dengan gigi yang bercak-bercak dan dalam keadaan berat ditunjukkan oleh tulang 

menjadi besar.  Fluor juga bergabung dengan logam renik lain pada sebagian 

enzim metabolisme termasuk fosfatase, sehingga sebagian metabolisme menjadi 

tidak aktif.  Menurut teori gigi-geligi yang bercak dan tulang yang membesar 

disebabkan karena sistem enzim yang abnormal pada odontoblast dan osteoblas.  

Gigi yang bercak ini ternyata resisten dengan karies tetapi strukturnya menjadi 

sangat rapuh. 

2) Yodium (I). Yodium (I) merupakan elemen yang selalu dikaitkan dengan proses 

yang ada didalam glandula tyroidea yaitu dalam proses sintesa hormon-hormon 

tiroid. Iodium merupakan elemen esensial pembentukan hormon tiroksin dan 

triiodotironin, yaitu dua hormon yang penting untuk mempertahankan laju 

metabolisme normal seluruh sel. Kekurangan yodium biasanya hampir selalu 

didapatkan pada suatu populasi, dan rupanya ini berkaitan dengan kandungan 

sumber alam setempat, sehingga akibat defesiensi yodium ini menjadi endemik di 

suatu daerah.  



 
 
 

◼    Biokimia Darah 219 

 

3) Besi (Fe). Fungsi besi (Fe) dalam tubuh terutama berkaitan dengan pembentukan 

hemoglobin, sehingga duapertiga  besi dalam tubuh  terdapat dalam bentuk 

hemoglobin, sepertiga lainnya  terdapat dalam tulang dan hepar dalam bentuk 

yang lain.  Besi merupakan pembawa electron terutama pada sitokrome dalam 

mitokondria dalam semua sel tubuh.  Besi mutlak dibutuhkan untuk kebutuhan 

transport oksigen ke jaringan maupun untuk mempertahankan sistem oksidatif 

jaringan, sehingga tanpa besi jaringan akan mati dalam beberapa detik. 

4) Seng (Zn). Seng (Zn) adalah bagian integral bagi kebanyakanan enzim dan salah 

satu yang paling penting adalah enzim karbonikanhidrase yang khusus terdapat 

dalam eritrosit dengan kadar tinggi. Enzim ini berperan dalam penggabungan 

secara cepat karbondioksida dengan air dalam sel eritrosit pada peredaran perifer 

dan berperan dalam pelepasan karbondioksida dari eritrosit ke dalam alveoli pada 

proses difusi gas. Karbonikanhidrase juga terdapat dalam jumlah besar pada 

gastrointestinal, tubulus renalis dan sebagian pada sel epitel kelenjar tubuh. Jadi 

seng dalam jumlah kecil merupakan unsur esensial dalam reaksi kimia berkaitan 

dengan respirasi karbondioksida. Seng juga merupakan komponen 

laktatdehidrogenase, sehingga penting untuk konversi antara asam piruvat dan 

asam laktat. Seng juga merupakan bagian dari beberapa peptidase yang sangat 

penting untuk pencernaan protein dalam saluran pencernaan. 

c. Ultratrace Minerals. Ultratrace Minerals adalah mineral yang ditemukan pada tubuh 

manusia, tetapi jumlah kebutuhan mineral jenis ini tak diketahui. Ini diketahui dari 

hewan percobaan dan diduga juga dibutuhkan oleh manusia, tetapi sampai saat ini 

belum terkategorikan esensial karena status nutrisional ultratrace minerals ini tidak 

menentukan unsur lain. Termasuk mineral jenis ini adalah timah, nikel, vanadium, 

silicon, arsen, dan boron. 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan prinsip suatu substrat dapat larut dalam air. 

2) Air memiliki empat sifat utama yang disebut sebagai sifat-sifat koligatif. Terangkan  

masing-masing sifat koligatif itu. 

3) Jelaskan bagaimana zat terlarut dapat mengubah sifat kelarutan air. 

4) Jelaskan mengapa air dapat mengion secara reversible. 

5) Mengapa air memilki titik didih tinggi dibanding dengan pelarut lain? 
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6) Apa yang membedakan mineral dengan vitamin?  

7) Sebutkan faktor yang berpengaruh terhadap bioavailabilitas mineral.  

8) Sebutkan kelompok nutrisi yang termasuk makromineral.  

9) Sebutkan kelompk nutrisi yang termasuk mikromineral.  

10) Jelaskan sinergisme antara mineral dan vitamin dalam proses metabolisme.  

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Prinsip kelarutan 

a. Molekul dipolar akan saling menarik kepada ion-ion sehingga ion keluar dari kisi 

kristal dan membentuk hidrat di dalam larutan. 

b. Molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil dan alcohol atau 

gugus karbonil: aldehida dan keton. 

c. Senyawa didispersi di dalam air membentuk gumpalan yang disebut misel 

 

2) Empat sifat koligatifair, yakni, titik beku, titik didih, tekanan uap, dan tekanan osmosa. 

3) Cara larutan mempengaruhi kelaurtan air yaitu dengan menggangu kecenderungan 

pembentukan ikatan hidrogen di antara molekul air.  

4) Karena ionisasi air yang bersifat bolak - balik maka keadaan kesetimbangan (ekuilibriun) 

suatu reaksi kimia diberikan oleh konstanta ekuilibrium dalam  reaksi umum sebagi 

berikut : 

A + B ⇌ C +D 

 

5) Karena disebabkan adanya gaya tarik yang kuat antar molekul sehingga gaya kohesi 

internal   tinggi. 

6) Mineral merupakan  komposisi unsur murni serta garam sederhana sedang  Vitamin,    

terdiri dari  Carbon, Hidrogen dan Oksigen. 

7) Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap bioavailabilitas mineral adalah komponen 

non mineral makanan, jenis kelamin, status gizi, umur, variabel genetik, dan asupan yang 

mempengaruhi penyerapan mineral  juga obat-obatan.     

8) Makromineral:  kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium dan klorida.  
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9) Mikromineral:  besi (Fe), seng (Zn), tembaga (Cu), Yodium (I), dan fluor (F) 

10) Pada metabolisme mineral akan  bergabung dengan  vitamin  membentuk   komponen 

dan struktur yang saling melengkapi yaitu ketika  berperan sebagai kofaktor pada reaksi 

enzimatik. 

 

Ringkasan 
 

Fungsi air dalam aktifitas biologis adalah, antara lain, sebagai pelarut dalam tubuh, 

media ekskresi, menjaga keseimbangan konsentrasi kimia, sebagai pengatur suhu tubuh, 

berperan dalam mempertahankan kesimbangan asam-basa tubuh. Air merupakan pelarut 

yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hampir semua cairan yang umum dijumpai. 

Terdapat empat sifat utama air, yang disebut sebagai sifat-sifat koligatif, yaitu yang 

berhubungan dengan: titik beku, titik didih, tekanan uap, dan tekanan osmosa. Cara   senyawa 

terlarut   mempengaruhi sifat-sifat air adalah dengan menggangu kecenderungan 

pembentukan ikatan hidrogen di antara molekul air. Air memiliki titik lebur, titik panas dan 

titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan hampir semua cairan, ini disebabkan adanya 

gaya tarik yang kuat antar molekul sehingga gaya kohesi internal tinggi.   

Mineral adalah  zat anorganik (unsur atom atau ion) dalam jumlah kecil yang  dibutuhkan 

oleh tubuh  untuk proses kehidupan. Mineral dapat berbentuk komposisi unsur murni, garam 

sederhana, dan yang sangat kompleks dengan yang sangat berbeda  dengan vitamin. 

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap bioavailabilitas mineral adalah komponen non 

mineral pada makanan, jenis kelamin, status gizi, umur, variabel genetik, dan asupan yang 

mempengaruhi penyerapan mineral. Bioavailabilitas mineral juga dipengaruhi oleh obat-

obatan yang digunakan untuk terapi suatu  penyakit, karena selain mengobati penyakit, ada 

obat-obatan yang menghambat penyerapan mineral misalnya obat yang mengandung  asam 

fitat dan asam oksalat. Bayam yang  mengandung kalsium tinggi tetapi dalam tubuh hanya 5% 

saja yang diserap karena bayam juga mengandung asam oksalat yang berkompetisi dengan 

penyerapan kalsium. Dengan demikian diet tinggi serat ternyata  kurang baik terhadap  

penyerapan mineral. Muatan listrik yang sama besar  antar  mineral juga  menyebabkan 

terjadinya kompetisi dalam  penyerapan, sehingga  banyak  mineral yang tidak terserap. Selain 

daripada itu,  interaksi dengan vitamin sangat menunjang  terhadap penyerapan mineral 

misalnya vitamin C  akan membantu  penyerapan Fe. Di dalam tubuh setelah  diabsorbsi,  

mineral  ada yang  beredar secara bebas dalam cairan plasma tetapi ada juga yang langsung 

terikat oleh protein transport  untuk di distribusikan ke dalam organ atau dimasukkan dalam 

penyimpanan. Makromineral merupakan mineral yang diperlukan dalam jumlah relatif  lebih 

banyak, misalnya kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium dan klorida. Mikromeneral 

adalah  mineral yang dibutuhkan tubuh  dalam jumlah yang sangat sedikit  hingga fraksi kurang 
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dari  satu mikrogram. Beberapa mineral jenis ini yang diketahui, antara lain, adalah kromium, 

mangan, selenium  dan molibdenum. Lima mikromineral yang ditetapkan bermanfaat ecara 

nutrisional  adalah  besi (Fe), seng (Zn), tembaga (Cu), Yodium (I),  dan fluor (F). Ultratrace 

Minerals adalah mineral yang ditemukan pada tubuh manusia, tetapi jumlah kebutuhan 

mineral jenis ini tak diketahui, dan termasuk golongan ultra trace elements ini adalah timah, 

nikel, vanadium, silicon,  arsen,  dan boron.   

 

Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Keberadaan air dalam hubungannya dengan thermostat, ditunjukkan dengan perannya 

 sebagai …. 

A. pelarut dalam tubuh,  

B. media ekskresi,  

C. penjaga keseimbangan konsentrasi kimia  

D. pengatur suhu tubuh   

E. pertahanan osmolalitas cairan tubuh 

 

2) Ketika terjadi rangsangan haus maka peran air untuk menjaga keseimbangan adalah 

sebagai …. 

A. Unsur Cairan dalam tubuh,  

B. media ekskresi,  

C. penjaga keseimbangan Asam dan basa 

D. pengatur suhu tubuh,   

E. pertahanan Osmolalitas cairan tubuh 

 

3) Dari istilah-istilah berikut ini, yang disebut sebagai sifat-sifat koligatif air adalah …. 

A. titik beku,  

B. titik didih,  

C. tekanan uap,  

D. tekanan osmosa. 

E. a, b,c, dan d adalah sifat koligatif air. 
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4) Struktur air bersifat   Dipole elektrik, artinya adalah …. 

A. Air memiliki muatan lisrik  

B. Air bereaksi berdasar ikatan ion  

C. Gaya dua molekul air saling menarik secara elektrostatik antar muatan negatif dan 

positif  

D. Air bersifat netral karena muatan negatif dan positif telah menyatu  

E. Air bersifat isoelektrik dan potensial tinggi pada rangsangan.  

 

5) Titik lebur air relatif lebih tinggi dari pelarut yang lain. Sifat ini disebabkan karena ….   

A. Air berikatan secara polihedral  

B. Air membeku dalam bentuk es  

C. Air memiliki kerapatan molekul tinggi  

D. Ikatan molekul air menghasilkan kisi biasa  

E. Suhu air terlalu dingin dan beku  

 

6) Mineral sangat berbeda dengan vitamin. Perbedaan ini terletak pada …. 

A. Mineral merupakan komposisi unsur murni serta garam sederhana 

B. Vitamin adalah senyawa organic yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen. 

C. Mineral tidak dapat rusak baik pemanasan maupun larutan  

D. Jawaban a, b, c Benar  

E. Jawaban a, b, c salah  

 

7) Bioavailabilitas metabolisme mineral sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut 

ini yang tidak  berpengaruh  terhadap metabolisme mineral adalah …. 

A. aktifitas tubuh   

B. jenis kelamin 

C. status gizi 

D. umur 

E. genetik  

 

8) Penyerapn zat besi didalam tubuh sering mengalami hambatan, competitor utama Fe    

adalah …. 

A. Zn  

B. Ca  

C. Co  

D. Mg 

E. Cu 
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9) Penyerapan mineral dalam tubuh ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain, 

termasuk …. 

A. Diet tinggi serat 

B. Komponen non serat 

C. Muatan listrik mineral  

D. Mineral lain 

E. Semua jawaban benar 

 

10) Penyerapan mineral dan vitamin ada yang berkompetisi dan ada yang bersinergi. 

Vitamin C memfasilitasi penyerapan mineral ….  

A. Mg 

B. Fe 

C. Ca 

D. P  

E. Zn 

 

11) Mineral besi dalam bentuk bebas sangat destruktif terhadap jaringan lain, sehingga akan 

terikat protein dan disimpan dalam lien dan hepar atau langsung digunakan.  Ikatan besi 

dengan protein ini dalam bentuk …. 

A. Siderin 

B. Globulin  

C. Albumin    

D. Transferrin. 

E. Casein.  

 

12) Kelebihan kandungan mineral dalam tubuh yang tidak digunakan akan disimpan sebagai 

cadangan dan akan diambil lagi kelak jika dibutuhkan. Mineral Mg, Ca, F, P akan 

disimpan dalam …. 

A. Tulang 

B. Hepar 

C. Lien 

D. Erythrocyte 

E. Jaringan Otot 
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13) Secara kuantitatif Na, K, Cl tidak ada ketentuan dalam daftar RDA, pertimbangan ini 

didasarkan pada …. 

A. mineral tersebut tidak banyak di butuhkan dalam metabolisme  

B. dapat terpenuhi dengan  asupan regular  

C. dalam jumlah besar akan menyebabkan toksis 

D. Defesiensinya tidak nyata.  

E. Tubuh dapat mensintesis sendiri. 

 

14) Elemen berikut yang bukan termasuk sebagai  trace elemen adalah …. 

A. Fe 

B. Zn 

C. Cu 

D. I 

E. Ca 

 

15)  Mikro mineral berikut, yang sangat berpengaruh terhadap aktifitas gandula tyroidea, 

 adalah …. 

A. Fe 

B. Zn 

C. Cu 

D. I 

E. Ca 
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Topik 2 
Kesetimbangan Air dan Mineral 

 
ada topik 2 ini akan dibahas sifat air sebagai pelarut mineral sehingga dapat berperan 

dalam pembentukan larutan buffer dan kesetimbangan asam basa. Pembahasan akan 

dimulai dengan uraian mengenai kesetimbangan air, dilanjutkan dengan konsep 

keseimbangan asam basa dan sistem buffer dalam tubuh. Terakhir untuk topik 2 ini adalah 

pembahasan mengenai berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangna asam basa. 

 

A. KESETIMBANGAN AIR 

 

Molekul air sedikit cenderung mengion secara reversibel (dapat dibalik), menghasilkan 

ion hidrogen (H+) dan ion hidroksida (OH-), sehingga diperoleh kesetimbangan berikut: 

 

H2O ⇌ H+ + OH-                 (1) 

 

Karena ionisasi air yang bersifat bolak-balik maka keadaan kesetimbangan (ekuilibriun) 

suatu reaksi kimia diberikan oleh konstanta ekuilibrium dalam  reaksi umum sebagi berikut: 

 

A + B ⇌ C + D                                  (2) 

 

Pernyataan suatu konstanta ekuilibrium secara mudah diturunkan oleh hukum aksi 

masa. Hukum ini menyatakan bahwa reaksi kimia seperti pada (2) akan berjalan ke arah kanan 

menuju suatu keseimbangan baru jika ditambahkan konsentrasi pada A atau B atau keduanya. 

Sebaliknya, reaksi akan berjalan ke arah kiri menuju titik keseimbangan baru dengan 

penambahan C dan/atau D. Prinsip ini dapat dinyatakan secara lebih kuantitatif. Kecepatan 

reaksi maju (ke depan) VF, berjalan dari kiri ke kanan, sebanding dengan produk konsentrasi 

aktif pereaksi     A dan B: 

VF = kF[A] [B]   (3) 

 

Untuk persamaam (3) kF adalah konstanta perbandingan, dan tanda kurung persegi [ ] 

menunjukkan konsentrasi molar. Kecepatan VR untuk reaksi sebaliknya, dari kanan ke kiri, 

sama dengan: 

 

VR = kR[C] [D]                           (4) 

P 
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Karena kesetimbangan didefinisikan sebagai keadaan pada saat kecepatan reaksi maju 

sama dengan kecepatan reaksi sebaliknya, pada kesetimbangan diperoleh persamaan:  

        

VF = VR                                      (5) 

 

Dengan demikian persamaan berikut didapat: 

 

kF [A] [B] = kR [C] [D]               (6) 

 

Penyusunnya kembali persamaan (6) memberikan: 

 

kF = kR [C] [D]/[A] [B]              (7) 

   

Nisbah kedua konstanta kF/kR dapat diganti oleh susunan konstanta tunggal yang baru 

K’eq, yaitu konstanta ekuilibrium/konstanta keseimbangan. 

 

K’eq  =  [C][D]/[A] [B]              (8) 

   

Tanda petik pada K’eq menunjukkan bahwa konstanta kesetimbangan didasarkan atas 

konsentrasi molar terukur dari pereaksi dan produk. 

 Konstanta kesetimbangan bernilai tetap dan bersifat khas bagi suatu reaksi kimia pada 

suhu tertentu. Konstanta ini menetapkan komposisi campuran ekuilibrium akhir dari setiap 

reaksi, tanpa tergantung kepada jumlah awal pereaksi dan produk. Sebaliknya, kita dapat 

menghitung konstanta bagi reaksi tertentu pada suhu tertentu jika kita mengetahui 

konsentrasi semua pereaksi dan produk pada titik ekuilibrium/titik kesetimbangan. 

 

Ionisasi Air Dinyatakan oleh Konstanta Kesetimbangan 

Jika  menggunakan istilah “ion hidrogen” dan lambang H+, haruslah dipahami bahwa 

bentuk ion hidrogen saja,  yakni yang berbentu proton H+, tidak ada di dalam air. Ion hidrogen, 

seperti juga ion-ion lain, selalu mengalami hidrasi. Bentuk hidrat H+ disebut ion hydronium. 

Bentuk ion hidronium sering kali dilambangkan sebagai H3O+, dan jumlahnya tergantung 

kepada suhu. Bentuk persamaaan hasil ionisasi air adalah:  

 

2H2O ⇌ H3O+ + OH-                (9) 

 

Ion hidronium ini terbentu hanya sedikit saja; pada 250 C hanya kira-kira 1 dari tiap 10 

juta molekul air yang terionisasi pada setiap saat.  
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Walaupun air hanya sedikit kecenderungan untuk mengion, produk H+ dan OH- 

memberikan pengaruh biologi yang nyata. Karena alasan inilah, tingkat ionisasi air dinyatakan 

secara kuantitatif dengan menulis persamaan untuk konstanta ekuilibrium bagi reaksi 

kebalikannya. Jadi dari reaksi:  

 

H2O ⇌ H+ + OH-                (1) 

 

didapat persamaan:  

 
 

K’eq = 
[H+][OH-] 

[H2O] 

 

                  (10)         

 

  Persamaan ini dapat di sederhanakan, karena konsentrasi H2O relatif tinggi (sama 

dengan jumlah gram H2O dalam 1 L (liter) dibagi dengan berat molekul molekul air menjadi  

1000/18 = 55,5 M), sehingga bersifat konstan dibandingkan dengan konsentrasi yang amat 

rendah dari ion H+ dan OH- di dalam air murni pada 25o C yakni 1 x 10-7 M. Oleh karena itu,   

jika disubstitusi konsentrasi H2O pada persamaan 10 dengan 55,5 M, maka persamaan 

konstanta kesetimbangan  menjadi: 

 
 

K’eq = 
[H+][OH-] 

55,5 

 

                  (11)         

 

Dengan penyusunan kembali, diperoleh 

 

55,5 X K’eq = [H+] [OH-]             (12) 

 

Nilai bagi K’eq telah diperkirakan dengan hati-hati dari pengukuran konduktivitas listrik 

air (hanya ion yang dihasilkan dari disosiasi air yang dapat membawa aliran listrik di dalam air 

murni), dan ditemukan sebagai 1,8 X 10-16 pada 25o C. Jika nilai ini dimasukkan ke dalam 

persamaan (12), maka memberikan: 

 

(55,5)(1,8 x 10-16) = [H+] [OH-] 

99,9 x 10-16 = [H+] [OH-] 

1,0 x 10-14 = [H+] [OH-] 
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Lambang Kw digunakan untuk menunjukkan produk (hasil kali) 55,5 X Kéq, dan kita 

memperoleh hubungan:  

 

Kw = 1,0 x 10-14 = [H+] [OH-]              (13) 

 

K’eq disebut produk ion atau hasil kali ion dari air, yang nilainya 1,0 x 10-14 pada suhu 25o 

C. Artinya adalah bahwa produk [H+][OH-] di dalam larutan encer pada suhu 25o C selalu sama 

dengan tetapan 1 x 10-14. Jika terdapat konsentrasi yang sama dari H+ dan OH-, seperti di dalam 

air murni, larutan ini disebut bersifat netral. Pada kondisi ini, konsentrasi H+ dan OH- dapat 

dihitung dari produk ion air sebagai berikut: 

 

Kw= [H+][OH-] = [H+]2                        (14) 

 

Penyelesaian bagi H+ memberikan:  

 

      [H+] =  Kw =(1 x 10-14) 

      [H+] = [OH-] = 10-7 M 

 

Lebih lanjut lagi, produk ion air menyatakan bahwa jika konsentrasi ion H+ lebih besar 

dari 1 x 10-7 M, makakonsentrasi OH- harus menjadi lebih kecil dari 1 x 10-7 M, dan sebaliknya.  

Jadi, jika konsentrasi H+ amat tinggi, seperti pada larutan asam klorida (HCl), konsentrasi OH- 

tentu akan sangat rendah, karena hasil kali kedua konsentrasi harus tetap 1 x 10-14. Sebaliknya, 

jika konsentrasi OH- tinggi, seperti pada larutan sodium hidroksida (NaOH), konsentrasi H+ 

tentu akan lebih rendah. Jadi, dari hasil kali ion air, dapat dihitung konsentrasi H+ jika kita 

mengetahui konsentrasi OH-, demikian pula sebaliknya. 

 

B. ASAM DAN BASA 

 

Asam dan basa merupakan gambaran kondisi suatu zat yang dikaitkan dengan kadar 

atau konsetrasi Hidrogen dalam larutan tersebut dengan parameter pH (Potensial Hidrogen) 

yaitui logaritma negatif konsentrasi ion hidrogen (H+). Ion hidrogen adalah proton tunggal 

bebas yang dilepaskan dari atom hidrogen. Molekul yang mengandung atom-atom hidrogen 

dan dapat melepaskan ion-ion hidrogen dalam larutan dikenal sebagai asam. Misalnya asam 

karbonat (H2CO3) yang berionisasi membentuk ion hidrogen (H+) dan ion bikarbonat (HCO3
-).  

Basa adalah ion atau molekul yang dapat menerima ion hidrogen. Misalnya, ion 

bikarbonat karena dapat bergabung dengan satu ion hidrogen membentuk H2CO3. Demikian 

juga HPO4
-, juga suatu basa karena dapat menerima satu ion hidrogen untuk membentuk 
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H2PO4. Protein-protein dalam tubuh juga berfungsi sebagai basa karena beberapa asam amino 

yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. 

Hubungan pH dengan konsentrasi ion hidrogen diurai melalui rumus berikut: 

 

  
 

Konsentrasi ion hidrogen dinyatakan dalam ekuivalen perliter. Sebagai contoh 

konsentrasi ion hidrogen (dalam darah) dalam normalitas adalah 40 mEq/L. pH normal adalah:  

 

  
 

Nilai pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstisial 

sekitar 7,35, yang diakibatkan oleh jumlah ekstra karbon dioksida (CO2) yang dibebaskan 

jaringan untuk membentuk H2CO3 dalam cariran darah ini. Substrat asam dalam tubuh selalu 

diproduksi dari hasil metabolisme misalnya asam karbonat, asam sulfat, asam fosfat, asam 

laktat, asam sitrat, ion amonium, asam asetoasetat, β-Hidroksibutirat. Tubuh secara terus 

menerus melakukan berbagai kompensasi fisiologi untuk menjaga agar kesetimbangan tetap 

terjaga. 

 

Produksi Metabolisme Struktur Bangun 

Asam asetoasetat 

 

Β - Hidroksibutirat 
 

Aceton 

 

Asam Karbonat 

 

Asam laktat 

 

pH = - log (H+) 

pH = - log (0,00000004) 

pH = 7,4 
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Produksi Metabolisme Struktur Bangun 

Asam fosfat 

 

Asam Sitrat 

 

Amonium 

 

 

Sejumlah hasil metabolisme merupakan sumber asam organik bagi tubuh dan ini terjadi 

dalam masa metabolisme yang regular tanpa beban patologis. Kehadiran asam organik ini 

turut menyumbangkan pengaruh terhadap keseimbangan asam basa sebagai berikut. 

1. Metabolisme parsial (tidak komplit) dari glukosa dan asam lemak, yang menghasilkan 

asam laktat (lactic acid) dan senaywa keton (acetoacetate dan Beta Hydroxybutyrate). 

2. Metabolisme asam amino (amino acid) (dari protein) yang memiliki rantai sulfur, 

menjadi asam sulfat (sulfuric acid), seperti pada degradasi Cysteine dan Methionine. 

3. Metabolisme amino acid (dari protein) yang memiliki fungsi “cationic” seperti Arginine 

dan Lysine. 

4. Hidrolisis terhadap senyawa fosfat dari komponen makanan yang terserap. 

 

C. SISTEM BUFFER    

 

Sistem kompensasi tubuh untuk menjaga keseimbangan ini dilakukan melalui suatu 

sistem yang di kenal sebagai sistem buffer. Sistem Buffer atau juga disebut sebagai sistem 

penyangga atau sistem dapar tubuh adalah sistem yang    mempertahankan pH cairan tubuh 

agar selalu dalam rentang normal oleh karena tubuh secara terus menerus menghasilkan 

asam dari metabolisme.  
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Tabel 5.3 

Nilai Normal Hasil Pemeriksaan BGA (Blood Gas Analysis) 

 

pH (darah) 7,35 - 7,45 

PO2 90 – 100 mmHg 

PCO2 35 – 45 mmHg 

Saturasi 90 – 100% 

HCO3 23 -26 mmMeq 

Na 135 -145 mEq/l 

Cl 98 – 108 mEq/l 

K 3,6 - 5,0 mEq/l 

Ca                            4,3 -5,3   mEq/l 

 

Komponen pada tabel 5.3 ini adalah yang menjadi tolok ukur kondisi keseimbangan 

asam dan basa secara laboratorik. Perubahan nilai ini akan dimanifestasikan secara klinis oleh 

individu yang meajdi pasien atau sebaliknya. Berdasarkan nilai ini maka secara klinis dikenal 

istilah asidosis yaitu bila nilai pH turun (acid) dan alkalosis bila nilai pH lebih daripada normal 

(alkalis). 

Suatu buffer terdiri dari asam lemah (donor proton) dan basa konjugatnya (akseptor 

proton) dengan sifat ini system buffer mampu mengkompensasi secara parsial mengikat atau 

melapaskan ion hydrogen. Substrat ini selalu berpasangan yaitu yang satu akan 

mengkompensasi keurangan atau kelebihan masing-masing.  Beberapa substrat yang dapat 

berperan sebagai sisfem buffer adalah karbonat, fosfat, sodium, potassium juga darah. 

Beberapa sistem buffer diuraikan sebagai berikut. 

 

1.  Buffer Karbonat  

Metabolisme glukosa secara umum akan menghasilkan air, karbondioksida, dan energy 

(ATP), yang keseluruhannya berlangsung di dalam sel. Karbondioksida yang terbentuk adalah 

berupa gas yang memiliki tekanan, sehingga CO2 yang dihasilkan itu akan didorong keluar dari 

sel dan larut di dalam plasma.  
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Gambar 5.4 

Proses produksi karbondioksida (CO2)  

dan proses eliminasi melalui jalur pernafasan  

 

Di dalam plasma CO2 akan berikatan dengan dua komponen utama yaitu: 1) air, dengan 

katalis enzim karbonikanhidrase membentuk asam karbonat (H2CO3), dan 2) berikatan dengan 

eritrosit untuk dibawa ke paru dengan didifusikan melalui alveoli. H2CO3 adalah substrat yang 

bersifat asam oleh karena itu akan segera berdisosiasi melepaskan H+dan bikarbonat (HCO3
-). 
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     Urine 

   NH3 NH4 

Ginjal 

     

Paru  H + HCO3    

      

 H2O H2CO3   Plasma 

      

      

Metabolisme H2O+ CO2      + Energi  Sel 

 

Gambar 5.5 

Skema pembentukan asam dan sistem buffer 

 

Hidrogen akan berikatan dengan substrat yang lain atau diikat buffer oleh karena 

hydrogen adalah substansi asam sedang sebagian berikatan dengan amonial (NH3) didalam 

tubulus membentuk amonium (NH4) yang akan diekskresikan bersama urin.    

 

2.  Buffer Fosfat 

Sistem penyangga fosfat terdiri dari HPO4
2-  dan H2PO4

-. Keduanya menjadi pekat di 

dalam cairan tubulus akibat reabsorbsinya yang relatif buruk dan akibat reabsorbsi air dari 

cairan tubulus. Oleh karena itu walaupun fosfat sebenarnya bukan penyangga yang penting, 

fosfat ini jauh lebih efektif sebagai penyangga dalam cairan tubulus.  Jika terdapat kelebihan 

ion bikarbonat dalam cairan tubulus, maka ion hidrogen yang disekresikan akan bergabung 

dengan ion bikarbonat, sehingga semua bikarbonat telah direabsorbsi dan tidak ada lagi yang 

tersisa untuk berikatan dengan ion hidrogen.   
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Gambar 5.6  

Sistem buffer fosfat dalam ginjal 

 

Setiap kelebihan ion hidrogen dapat bergabung dengan HPO4
- dan penyangga tubulus 

lainnya dan setelah ion hidrogen bergabung dengan HPO4
- untuk membentuk H2PO4 ion 

hidrogen dapat diekskresikan sebagai H2PO4 dan dapat diekskresikan sebagai garam natrium 

dalam bentuk NaH2PO4, dengan membawa serta kelebihan ion hidrogen Seperti dapat dibaca 

pada gambar 5.6.  

 

3.  Buffer Amonium dan Ammonia 

Sistem penyangga khusus kedua dalam cairan tubulus, bahkan lebih penting secara 

kuantitatif daripada sistem penyangga fosfat, adalah terdiri atas amonia (NH3) dan ion 
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amonium (NH4
+). Ion amonium disintesa dari glutamin, yang secara aktif ditransport ke dalam 

sel epitel tubulus proksimal, cabang tebal asenden ansa Henle, dan tubulus distal. Di dalam 

sel setiap molekul glutamin akan dimetabolisme untuk membentuk dua ion NH4
+ dan dua ion 

HCO3
-. Selanjutnya ion NH4

+ disekresikan ke dalam lumen tubulus melalui mekanisme 

transport imbangan sebagai pertukaran dengan ion natrium yang direabsorbsi, seperti dapat 

dibaca pada Gambar 5.7.  

 

 

 

Gambar 5.7 

Gambar Sistem Buffer Ammonium dan Amonia 

 

Penyanggaan sekresi ion hidrogen oleh amonia dalam tubulus kolligens dengan 

membentuk NH4
+ yang kemudian diekskresikan. Untuk setiap NH4

+ yang diekskresikan 

dibentuk HCO3 baru di dalam sel tubulus dan dikembalikan ke dalam darah. HCO3
- bergerak 

melawan membran basolateral bersama dengan ion natrium yang direabsorbsi kedalam 

cairan interstisial dan diambil oleh cairan peritubular. Jadi untuk tiap molekul glutamin yang 

dimetabolisme di dalam tubulus proksimal, dua ion NH4
+ disekresiakn dalam urin dan dua ion 

HCO3
- dihasilkan sebagai ion bikarbonat baru.  

Dalam tubulus kolligens, penambahan ion NH4
+ ke cairan tubulus terjadi melalui 

mekanisme yang berbeda. Di sini ion hidrogen disekresikan oleh oleh membran tubulus ke 

dalam lumen, tempatnya bergabung dengan amonia (NH3) untuk membentuk ion amonium 

(NH4
+ ), yang kemudian diekskresikan. Setiap NH4

+ yang diekskresikan, dihasilkan HCO3
- yang 

baru dan ditambahkan ke darah.2 
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4.  Buffer Sodium 

Mekanisme buffer sodium diterangkan berikut ini. 

a. Sodium bikarbonat, atau lazimnya disebut sebagai Na Bic atau NaHCO3, akan 

menahan asam melalui reaksi sebagai berikut:  

HCI   +   NaHCO3               NaCL    +  H2CO3 

 

                                                             H+ + HCO3
- 

b. Sodium hidroksida (NaOH), yang akan menahan asam melalui reaksi sebagai 

berikut:  

NaOH     +    H2CO3                      NaHCO3     +   H2O 

5. Buffer Potassium  

Bufer potassium ada dalam erythrocyte, yaitu menahan asam dengan pasangan reaksi 

sebagai berikut:   

 

KHCO3  

H2CO3 

KHb  

HHb 

KHbO2  

HHbO2 

 

6. Buffer Darah 

Peran darah sebagai buffer ada dalam erythrocyte dan plasma. Sel erythrocyte akan 

mengikat karbondioksida melalui reaksi bikarbonat, dan melepaskan CO2 ke alveoli. Demikian 

pula reaksi dalam plasma. Kedua komponen ini berada dalam sistem jaringan transport 

sehingga reaksi dengan asam selalu terjadi seperti dapat dibaca pada gambar 5.8.  
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Gambar 5.8 

Mekanisme Buffer Darah untuk Metabolisme Karbondioksida 

 

Pada gambar 5.8, karbondioksida setelah berikatan dengan air membentuk  asam 

karbonat selain berakhir sebagai ammonium (NH4
+) yang diekskresikan   melalui ginjal juga 

diikat oleh eritrosit dan dibuang ke atmosfer melalui difusi  dalam alveoli pada paru-paru.   

 

7.  Buffer Protein Lain  

Protein juga dianggap sebagai sistem buffer oleh karena pada ujung gugus rantainya 

bermuatan negatif, sehingga dapat mengikat hidrogen. Protein yang dimaksud adalah gugus 

protein fisiologis sebagai kpmonen jaringan tubuh maupun protein sisa metabolisme (waste 

product). Keberadaan keduanya selalu ada dan diprodusi terus menerus tetapi secara 

laboratorik tidak dapat dihitung secara tepat. Secara klinis buffer protein ini sangat 

berpengaruh, sehingga untuk pembuktiannya muatan asam protein ini dihitung melalui sistem 

yang disebut sebagai anion gap.     
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Tabel 5.4 

Sistem Kerja Berbagai Jenis Buffer 

 

Buffer Asam lemah  Asam  Basa konjugat Pasangan buffer 

a. Karbonat  

 

H2CO3                      

 

H+ +   HCO3
- H2CO3 

HCO3
- 

b. Fosfat H2PO4
-                    

 

H+ +    HPO4
2- H2PO4 

HPO4
2- 

c. Amonium NH4
+                        

 

H+ +     NH3 NH4+ 

NH3 

d. potassium KHCO3 H+ + H2CO3    KHCO3                

 H2CO3    

e. sodium NaHCO3 

 
 

       H+ +     HCO3
- NaHCO3                   

H2CO3    

f. darah HHbO2     H+ +   HbO2 KHbO2                          

HHbO2 

 

Perhatikan bahwa reaksi pada tabel 5.4 bersifat bolak-balik artinya bahwa ketika kadar 

asam meningkat maka basa konjugat akan mengikat kelebihan asam, dan sebaliknya, ketika 

tubuh kelebihan basa maka asam akan melepaskan ion hidrogennya (H+). Sistem buffer selalu 

dituliskan sebagai pasangan seperti pada tabel 5.4 pada kolom “Pasangan Buffer”.  

Disamping sistem buffer primer pada tabel 5.4, sistem penyangga ini juga di perankan 

oleh organ ginjal dan paru-paru.  Ginjal menjaga keseimbangan pH darah, dengan cara 

mengatur berapa banyak HCO3
- (ion bikarbonat) yang disekresikan atau diserap kembali. 

Penyerapan dari ion HCO3
- ini akan seimbang dengan sekresi terhadap ion H+ (hidrogen). 

Perubahan yang terjadi terhadap penyeimbangan asam-basa di darah oleh ginjal ini, akan 

berlangsung dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Penurunan terhadap volume cairan di 

tubuh seperti keadaan dehidrasi akan meningkatkan penyerapan ion HCO3
- dari darah oleh 

ginjal, sementara peningkatan hormon ”Parathyroid” sebagai respon terhadap kenaikan asam 

di darah akan menurunkan penyerapan ion HCO3
- ini. 

Peningkatan tekanan parsial CO2 (PCO2) diparu-paru akan memicu penyerapan HCO3
- 

(bikarbonat) oleh ginjal, sementara penurunan level Cl- (klorida) seperti yang diakibatkan oleh 

keadaan dehidrasi, akan meningkatkan penyerapan ion Na+ (natrium) dan produksi ion HCO3
- 
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di ginjal. Semua unsur asam di darah akan aktif disekresikan di ginjal bersama dengan HPO4
2- 

(phosphate), Creatine (kreatin), Uric Acid (asam urat), dan ammonia (urea) untuk dibuang 

melalui urin. 

Sistem kompensator Ammonia (urea) memiliki peran yang sangat penting di ginjal. 

Unsur kompensator kimia lain selalu disekresikan dengan konsentrasi yang dinamis berdasar 

konsentrasi kadar asam darah.   pH darah di arteri sangat menentukan    sekresi  asam di ginjal, 

namun kadar K+ (potassium), Cl- (klorida), dan level hormon aldosterone, juga dapat 

mempengaruhi pengaturan sekresi diginjal ini. 

Keseimbangan rasio konsentrasi K+ (potassium) dan sekresi ion H+ (hidrogen) di dalam 

sistem metabolisme sel-sel di tubuh (intracellular) sangat mempengaruhi terhadap 

keseimbangan asam-basa di darah. Penurunan kadar K+ menyebabkan peningkatan produksi 

ion H+ sebagai kompensasi pertikaran ion selular. Peningkatah Ion H+ yang terlalu tinggi 

memberikan konsekuensi asam bagitubuh.   

Ini sebabnya,   asam-basa pada makanan tidak dapat memberikan pengaruh yang terlalu 

besar terhadap keseimbangan asam-basa di darah. Namun sebaliknya, gangguan metabolisme 

sel-sel di tubuh yang merupakan gangguan metabolisme secara menyeluruh, akan sangat 

mudah memicu terjadinya ketidak- seimbangan asam-basa di darah, dan mengakibatkan 

berbagai manifestasi gejala klinis di permukaan seperti: Acidemia dengan pH darah < 7,35 atau 

Alkalemia dengan pH darah > 7,45. 
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Gambar 5.9 

Mekanisme ginjal dalam mempertahankan sistem keseimbangan asam dan basa tubuh  

 

Ginjal akan mengekskresikan kelebihan hidrogen melalui urin juga dapat menahan 

hidrogen bila dibutuhkan tubuh. 

 

Peran Paru-paru dalam Kesetimbangan Asam-Basa 

Konsentrasi CO2 (Karbon dioksida) sangat terkendali baik oleh regulasi pernafasan di 

paru-paru. Penurunan pada pH darah akan dideteksi oleh “Chemoreceptor” di paru-paru dan 

akan memicu peningkatan respirasi, yaitu CO2 akan dihembuskan lebih banyak dan pH darah 

akan  naik. Kontras dengan sistem buffer atau kompensator kimiawi yang dijelaskan 

sebelumnya, pengaturan di paru-paru tidak akan terjadi dengan cepat, namun akan muncul 
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dalam beberapa menit hingga jam, untuk mengembalikan keseimbangan asam-basa di darah. 

Keefektifan paru-paru terhadap pengembalian keseimbangan asam-basa darah adalah sekitar 

50% – 75%, dan tidak dapat mengembalikan secara utuh keseimbangan asam-basa, tanpa 

bantuan sistem kompensator lainnya. 

 

 
 

Gambar 5.10 

Mekanisme sistem buffer  

dalam plasma dan paru-paru dalam menahan peningkatan asam 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan mengapa suatu substrat dikatakan asam atau substrat basa. 

2) Uraikan mengapa di dalam tubuh selalu terdapat subtrat asam. 

3) Jelaskan apa yang disebut sistem penyangga. 

4) Bagaimans sistem ginjal berperan dalam mempertahankan keseimbagan asam basa 

tubuh? 

5) Sebutkan komponen sistem buffer yang lazim ada dalam tubuh. 
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Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Substrat dikatakan asam bila  cenderung/berpotensi melepaskan ion-ion hidrogen 

dalam larutan,   sedang substrat dikenal sebagai basa jika  dapat menerima  ion-ion 

hidrogen.    

2) Karena tubuh selalu memproduksi substrat asam dari hasil metabolisme misalnya asam 

karbonat, asam sulfat, asam fosfat, asam laktat, asam sitrat, ion Aamonium, asam 

asetoasetat, dan β-Hidroksibutirat.  

3) Sistem penyangga atau sistem dapar tubuh adalah sistem   yang    mempertahankan pH 

cairan tubuh agar dalam rentang normal oleh karena tubuh secara terus menerus 

menghasilkan asam dari metabolisme.  

4) Ginjal   mempertahankn keseimbagan asam basa tubuh dengan cara, akan secara aktif 

mengsekresikan semua unsur asam di darah bersama dengan HPO4
- (phosphate), 

Creatine (kreatin), Uric Acid (asam urat), dan ammonia (urea) melalui urin. 

5) Beberapa substrat yang    berperan sebagai sistem buffer adalah karbonat, fosfat, 

sodium, potassium juga darah 

 

Ringkasan 
 

Asam dan basa merupakan gambaran kondisi suatu zat yang dikaitkan dengan kadar 

hidrogen dalam larutan tersebut dengan parameter pH (Potensial Hidrogen). Molekul yang 

mengandung atom-atom hidrogen dan dapat melepaskan ion-ion hidrogen dalam larutan 

dikenal sebagai asam, sedang yang dapat menerima  ion-ion hidrogen   dikenal sebagai basa. 

Nilai pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstisial 

sekitar 7,35 akibat jumlah ekstra karbon dioksida (CO2). Substrat asam dalam tubuh selalu 

diproduksi dari hasil metabolisme, misalnya asam karbonat, asam sulfat, asam fosfat, asam 

laktat, asam sitrat, ion amonium, asam asetoasetat, dan β-Hidroksibutirat.  

Tubuh secara terus menerus melakukan berbagai kompensasi fisiologi untuk menjaga 

agar kesetimbangan kimia tetap terjaga. Sistem buffer atau juga disebut sebagai sistem 

penyangga atau sistem dapar tubuh adalah sistem yang    mempertahankan  pH cairan  tubuh  

agar selalu beradqa dalam rentang normal. Dengan demikian tubuh secara terus menerus 

menghasilkan asam  dari metabolisme. Semua unsur asam di darah akan aktif disekresikan di 

ginjal bersama dengan HPO4
2-(phosphate), Creatine (kreatin), Uric Acid (asam urat), dan 
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ammonia (urea) untuk dibuang melalui urin. Konsentrasi CO2 (Karbon dioksida) sangat 

terkontrol oleh regulasi pernafasan di paru-paru. Penurunan pada pH darah akan dideteksi 

oleh “Chemoreceptor” di paru-paru dan akan memicu peningkatan respirasi. Beberapa 

substrat yang dapat berperan sebagai sisfem buffer adalah karbonat, fosfat, sodium, 

potassium, juga darah 

 

Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1)  Keadaan kesetimbangan (ekuilibriun) ionisasi air dinotasikan sebagai berikut …. 

A. A + B ⇌ C +D                                   

B. VF = kF[A] [B] 

C. kF [A] [B] = kR [C] [D] 

D. [H+] = [OH-] = 10-7 M 

E. [H][A] = [HA] 

 

2)  Substrat berikut ini yang berperan sebagai determinan asam dan basa adalah …. 

A. ion hidrogen (H+).  

B. asam karbonat (H2CO3) 

C. ion bikarbonat (HCO3
-) 

D. ion H2PO4
-. 

E. ion NH4
+ 

 

3)  Mengapa protein dalam tubuh dikategorikan sebagai potensi asam …. 

A. Protein dari gugus hidrogen 

B. Protein mengandung nitrogen  

C. Protein berstruktur akhir negatif 

D. Protein menerima basa  

E. Protein memiliki rangkain karbon  

 

4)  Berikut ini yang bukan asam yang diproduksi tubuh adalah …. 

A. Asam sulfat 

B. Asam Fosfat 

C. Asam Laktat 

D. asam Sitrat 

E. Asam Fumarat   
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5)  Sekresi CO2 melalui ginjal dalam bentuk …. 

A. HCO3
- 

B. H2CO3 

C. NH4
+ 

D. H2PO4
-- 

E. Na2HCO3 
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Kunci Jawaban Tes 
 
Tes 1 

1) D  

2) E 

3) E 

4) C 

5) C 

6) D 

7) A 

8) A 

9) E 

10) B 

11) A 

12) C 

13) B 

14) A 

15) D 

 

Tes 2 

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

5) C 
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Glosarium 
 
Cairan (Fluid) : cairan dalam tubuh yang    terdiri dari dua komponen yaitu   

zat terlarut dan pelarut 

air : adalah air murni (Water/ (H2O). 

Homeostasis : Proses tubuh mempertahankan keseimbangan  

Insensible water loose : kehilangan cairan secara penguapan yang tak terukur  

Misel : senyawa yang terdispersi di dalam air membentuk 
gumpalan 

Lipid bilayer : Struktur membran sel yang mengandung lapis rangkap 

sifat-sifat koligatif : Empat sifat   dasar air yang sama dan semua dapat diubah 
seperti yang diduga sifat ini yakni, (1) titik beku, (2) titik 
didih, (3) tekanan uap, dan (4) tekanan osmosa. 

dipole elektrik : muatan positif dan negative air sebagian terpisah 

Ekuilibrium/ 
kesetimbangan air 
 

: Kecenderungan molekul air   mengion secara reversibel     
menghasilkan ion hidrogen (H+) dan ion hidroksida (OH-), 
dengan persamaan: 
H2O ⇌ H+ + OH-                

Mineral : adalah mineral nutrisional artinya mineral yang dibutuhkan 
dalam menunjang metabolisme tubuh untuk kelangsungan 
kehidupan. 

Makromineral : merupakan unsur yang di perlukan dalam jumlah yang 
relatif lebih banyak misalnya kalsium, fosfor, magnesium, 
natrium, kalium dan klorida.  

Mikromeneral : adalah mineral yang dibutuhlan tubuh dalam jumlah yang 
sangat sedikit hingga fraksi kurang dari satu microgram 

Ultratrace Minerals : adalah mineral yang ditemukan pada tubuh manusia, tetapi 
jumlah kebutuhan mineral jenis ini tak diketahui.  

pH : logaritma negatif konsentrasi ion hidrogen (H+) 

asam : Molekul yang  dapat/ cenderung  melepaskan ion-ion 
hidrogen dalam larutan 

Basa : Molekul yang  dapat menrima  ion-ion hidrogen dalam 
larutan 

Sistem Buffer/sistem 
penyangga /sistem dapar 

: adalah system   yang    mempertahankan pH cairan tubuh 
agar dalam rentang normal 
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Bab 6 
PROSES BIOKIMIA DALAM DARAH 
 
Sri Mudayatiningsih S.Kep., Ns., M.Kes. 

 

Pendahuluan 
 

arah merupakan komponen penting dalam penilaian kondisi fisiologis tubuh. Darah 

berupa cairan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. 

Darah manusia berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di 

seluruh tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa 

metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan 

mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Hormon-hormon dari sistem endokrin juga 

diedarkan melalui darah. Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya 

oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Warna merah pada darah disebabkan 

oleh hemoglobin, protein pernapasan (respiratory protein) yang mengandung besi dalam 

bentuk heme, yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Manusia memiliki 

sistem peredaran darah tertutup yang berarti darah mengalir dalam pembuluh darah dan 

disirkulasikan oleh jantung. Darah dipompa oleh jantung menuju paru-paru untuk melepaskan 

sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan menyerap oksigen melalui pembuluh arteri 

pulmonalis, lalu dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Setelah itu darah 

dikirimkan ke seluruh tubuh oleh saluran pembuluh darah aorta. Darah membawa oksigen ke 

seluruh tubuh melalui saluran pembuluh halus darah yang disebut pembuluh kapiler. Darah 

kemudian kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena cava superior dan vena cava 

inferior. Darah juga mengangkut bahan bahan sisa metabolisme, obat-obatan, dan bahan 

kimia asing ke hati untuk diuraikan dan dibawa ke ginjal untuk dibuang sebagai air seni. 

Darah dalam tubuh orang dewasa sehat berjumlah kira-kira 1/13 dari berat badan atau 

empat sampai lima liter. Bila terjadi kehilangan darah dalam jumlah banyak dan waktu singkat 

akibat perdarahan, pembedahan, ataupun komplikasi dari melahirkan, maka tindakan yang 

paling mendesak adalah mengganti cairan yang hilang dengan segera. Transfusi sel darah 

merah dapat menjadi penting karena akan mengembalikan kapasitas pengangkutan oksigen 

oleh darah (Syaifuddin, 2006). 

 

D 
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Topik yang dibahas pada bab 6 ini adalah proses biokimia dalam darah manusia yang 

terdiri dari tiga toik utama yaitu: 1) konsep dasar biokimia darah, 2) proses Hemopoiesis, dan 

3) Hemostasis. Setelah anda mempelajari bab 6 ini, anda akan mampu: 1) menjelaskan tentang 

proses biokimia dalam darah manusia dan konsep hemostasis yang meliputi: konsep biokimia 

darah, pengertian, sifat fisiko kimia darah, fungsi dan struktur darah, jenis sel darah dan 

volume darah; 2) menjelaskan tentang  proses hemopoiesis yang meliputi pengertian, proses 

pembekuan hemopoiesis dan faktor yang mempengaruhi hemopoiesis; 3) menjelaskan 

tentang hemostasis meliputi: pengertian, cara mengurangi pendarahan pada daerah trauma, 

faktor pembekuan, proses pembekuan darah, dan langkah-langkah faktor intrinsik dan 

ekstrinsik dalam pembekuan darah.  

 Beberapa kompetensi pada bab 6 ini sangat anda perlukan dalam menunjang praktek 

di pekerjaan Anda di teknologi bank darah untuk peningkatan wawasan sehingga 

mempermudah dalam penyelesaian masalah. Karena itu sila pelajari bab 6 ini dengan 

membaca uraian, dan mengerjakan latihan dan tes yang tersedia. 
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Topik 1 
Konsep Dasar Biokimia Darah 

 
A. PENGERTIAN DARAH 

 

Darah merupakan cairan yang terdiri dari banyak sel bebas pembawa zat penting yang 

diperlukan oleh tubuh melalui sebuah jalur yang disebut pembuluh darah. Kinerja darah diatur 

oleh “master kontrol” yaitu jantung. Zat yang dibawa bermacam-macam, seperti oksigen, 

mineral, protein, vitamin, dan hormon yang berasal dari sistem endokrin. Hasil sisa olahan 

tubuh seperti karbondioksida dibawa oleh darah ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. 

Bahan racun dan bahan kimia yang tidak dikehendaki tubuh dibawa ke hati dan ginjal untuk 

kemudian diekskresi keluar dari tubuh manusia melalui feces atau urin. 

Darah adalah suatu cairan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang 

warnanya merah. Darah berfungsi sebagai alat pengangkut yaitu mengambil oksigen dari 

paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh, mengangkut karbondioksida dari 

jaringan untuk dikeluarkan melalui paru-paru, mengambil zat makanan dari usus halus untuk 

diedarkan dan dibagikan ke seluruh jaringan tubuh, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna 

bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal, sebagai pertahanan tubuh terhadap 

serangan penyakit, menyebarkan panas ke seluruh tubuh.  

Darah berupa jaringan cair meliputi plasma darah (cairan intersellulair, 55%) yang di 

dalamnya terdapat sel-sel darah (unsur padat, 45%). Volume darah secara keseluruhan 

berkisar 1/12 dari berat badan. Secara fisiologis volume darah adalah tetap (homeostatik) dan 

diatur oleh tekanan osmotik koloid dari protein dalam plasma dan jaringan. 

Darah juga adalah komponen esensial mahluk hidup yang berbentuk cair dan berwarna 

merah. Darah membentuk 6-8% dari berat tubuh total dan terdiri dari sel darah yaitu eritrosit, 

leukosit, dan trombosit yang tersuspensi dalam suatu cairan yang disebut plasma. Darah 

dalam keadaan fisiologik selalu dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya 

sebagai: 1) pembawa oksigen (oxygen carrier), 2) mekanisme pertahanan tubuh terhadap 

infeksi, dan 3) mekanisme hemostasis (Bakta 2013). 

 

B. SIFAT FISIKOKIMIA DARAH 

  

Darah seperti yang telah didefinisikan dan yang dapat dilihat mempunyai dua sifat 

utama yang membedakan darah dari cairan tubuh yang lain, yaitu suatu cairan tubuh yang 

kental dan berwarna merah. Kekentalan ini disebabkan banyaknya senyawa dengan berbagai 
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berat molekul dari yang kecil sampai yang besar, seperti protein yang terlarut di dalam darah. 

Warna merah memberikan ciri yang khas karena adanya senyawa berwarna merah dari sel 

darah merah (SDM) yang tersuspensi di dalam darah. Adanya berbagai macam senyawa ini 

menyebabkan darah menjadi cairan dengan massa jenis dan kekentalan (viskositas) yang lebih 

besar dari pada air, yaitu massa jenis darah 1,054-1,060 (Sadikin, Mohamad, 2001).  

Viskositas darah kira-kira 4,5 kali viskositas air. Viskositas darah atau tepatnya viskositas 

plasma ini tergantung pada suhu cairan dan konsentrasi bahan yang terkandung di dalamnya, 

misalnya pada suhu 37oC viskositas plasma antara 1,16-1,32 mPa/s (rata-rata 1,24), sedangkan 

pada suhu 25oC sebesar 1,50-1,72 mPa/s (rata-rata 1,60). Zat yang terlarut didalam darah juga 

memberikan tekanan osmotik yang besar pada darah, yaitu sekitar 7-8 atm pada suhu tubuh 

dan nilai ini sama dengan tekanan osmotik larutan NaCl dengan konsentrasi 0,9 g/dl yang 

menyebabkan larutan ini isotonik dengan darah. Viskositas darah terjadi pada kondisi tertentu 

disertai dengan meningkatnya jumlah protein tertentu dalam cairan darah. 

Derajat keasaman atau pH darah sedikit lebih tinggi dari pada air yaitu 7,40 dan tidak 

mudah berubah-ubah. Kondisi ini disebabkan pertama adanya berbagai senyawa yang terlarut 

yang sebagian bersifat dapar atau buffer dengan pH yang sedikit lebih besar dari pada 7. Kedua 

di dalam darah terkandung berbagai macam senyawa dan hasil metabolisme yang pada 

kondisi sehat akan menghasilkan pH 7 lebih sedikit dan semua parameter fisikokimia (massa 

jenis, viskositas, pH, dan intensitas warna) mempunyai nilai baku dan hanya berubah pada 

kondisi sakit. Derajat keasaman dapat bertambah dan berkurang, yang dapat disebabkan oleh 

berbagai macam penyakit, sehingga terjadi keadaan alkalosis (pH darah menjadi lebih basa) 

ataupun asidosis (pH darah menjadi lebih asam). 

Warna darah dapat berubah menjadi lebih gelap pada kondisi methemoglobinemia 

yaitu meningkatnya kadar methemoglobin yang terbentuk dari oksidasi haemoglobin. Darah 

juga dapat berwarna lebih terang dari normal biasanya pada kondisi keracunan gas 

karbonmonoksida (CO) sehingga kadar karbon di hemoglobin dalam darah tersebut 

meningkat. Lebih penting daripada perubahan warna adalah adanya perubahan kepekatan 

atau intensitas warna darah yang biasanya berkurang, sedangkan warna darah sendiri tidak 

berubah. Kondisi ini dijumpai pada berbagai keadaan anemia. 

 Massa jenis darah dapat meningkat bila terjadi pemekatan darah (hemokonsentrasi) 

yang dijumpai dalam berbagai keadaan disertai hilangnya cairan dari dalam ruang pembuluh 

darah. Missal pada luka bakar yang luas, diare berat, demam berdarah, diabetes yang tidak 

terkendali dan heat stroke.  
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C. FUNGSI DARAH 

 
Secara umum darah mempunyai fungsi sebagai berikut. 

1. Sebagai alat transportasi yaitu mengedarkan sari makanan (nutrisi) dan bahan kimia 

yang diserap dari saluran pencernaan ke seluruh jaringan tubuh yang dilakukan oleh 

plasma darah. 

2. Mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan 

oleh plasma darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan melalui organ paru-paru, 

dan urea dikeluarkan melalui ginjal.  

3. Mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin (hormon) dan enzim dari 

organ ke organ yang dilakukan oleh plasma darah. 

4. Mengangkut oksigen (O2) yang diambil dari paru-paru untuk dibawah ke seluruh tubuh 

yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. 

5. Membawa keluar hasil-hasil buangan metabolism (waste product metabolit) dan C02 

dari jaringan ke organ-organ ekskresi misalnya ginjal dan paru.  

6. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih 

7. Menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. 

8. Menjaga kestabilan suhu tubuh karena darah mempunyai panas spesifik yang tinggi. 

9. Mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh, sehingga kadar air tubuh tidak terlalu 

tinggi/rendah (homeostasis). 

10. Mengatur pH tubuh (keseimbangan asam dan basa) dengan jalan mengatur konsentrasi 

ion hidrogen. 

11. Alat transport antar jaringan dari bahan-bahan yang diperlukan oleh suatu jaringan 

dibuat oleh jaringan lain. Misalnya transport lipoprotein seperti lipoprotein densitas 

tinggi atau High Density Lippoprotein (HDL), lipoprotein densitas rendah atau Low 

Density Lipoprotein (LDL) dan hormon. 

 

Pada dasarnya fungsi darah dalam tubuh manusia adalah sebagai sarana transport, dan 

alat penyelenggaraan lingkungan internal atau matriks cairan yang tetap yang disebut sebagai 

homeostasis, dan alat pertahanan. 

 

D. STRUKTUR DARAH 

 

Darah adalah komponen esensial mahluk hidup yang berfungsi sebagai pembawa 

oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk 

dikeluarkan, membawa zat nutrien dari saluran cerna ke jaringan kemudian menghantarkan 

sisa metabolisme melalui organ sekresi seperti ginjal, menghantarkan hormon dan materi-

materi pembekuan darah. Berikut akan diuraikan mengenai struktur darah. 
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1.  Plasma dan Serum Darah 

Plasma adalah bagian darah yang berupa cairan (55%) yang sebagian besar terdiri dari 

air (95%), 7% protein, dan 1% nutrien. Di dalam plasma terdapat sel-sel darah dan lempengan 

darah, albumin, dan gamma globulin yang berguna untuk mempertahankan tekanan osmotik 

koloid, dan gamma globulin juga mengandung antibodi (imunoglobulin) seperti IgM, IgG, IgA, 

IgD, IgE untuk mempertahankan tubuh terhadap mikroorganisme. Di dalam plasma juga 

terdapat zat/faktor-faktor pembeku darah, komplemen, haptoglobin, transferin, feritin, 

seruloplasmin, kinina, enzim, polipeptida, glukosa, asam amino, lipida, berbagai mineral, dan 

metabolit, hormon dan vitamin-vitamin. Dengan kata lain plasma adalah bagian cair dari darah 

yang tidak mengandung sel-sel darah tetapi masih mengandung faktor-faktor pembekuan 

darah. Plasma diperoleh dengan cara memisahkan sel-sel darah dari darah (whole blood) 

dengan cara sentrifugasi. Plasma yang terbentuk memiliki komposisi faktor pembekuan yang 

berbeda sesuai dengan jenis antikoagulan yang ditambahkan (Nugraha, 2015). 

 Serum adalah bagian cair darah yang tidak mengandung sel-sel darah dan faktor-faktor 

pembekuan darah. Protein-protein koagulasi lainnya dan protein yang tidak terkait dengan 

hemostasis tetap berada dalam serum dengan kadar serupa dalam plasma. Apabila proses 

koagulasi berlangsung secara abnormal, serum mungkin mengandung sisa fibrinogen dan 

produk pemecahan fibrinogen atau protrombin yang belum dikonvensi (Sacher dan 

McPerson, 2004). Serum diperoleh dari spesimen darah yang tidak ditambahkan antikoagulan 

kemudian dilakukan pemisahan menjadi 2 bagian dengan menggunakan sentrifuge, setelah 

itu darah didiamkan hingga membeku kurang lebih 15 menit (Nugraha, 2015). Setelah 

disentrifugasi akan tampak gumpalan darah yang bentuknya tidak beraturan dan bila 

penggumpalan berlangsung sempurna, gumpalan darah tersebut akan terlepas atau dengan 

mudah dapat dilepaskan dari dinding tabung. Selain itu akan tampak pula bagian cair dari 

darah. Bagian ini, karena sudah terpisah dari gumpalan darah maka tidak lagi berwarna merah 

keruh akan tetapi berwarna kuning jernih. Gumpalan darah tersebut terdiri atas seluruh unsur 

figuratif darah yang telah mengalami proses penggumpalan atau koagulasi spontan, sehingga 

terpisah dari unsur larutan yang berwarna kuning jernih (Sadikin, 2014). 

 Terdapat perbedaan yang jelas antara serum dan plasma. Plasma mencegah proses 

penggumpalan darah sedangkan serum membiarkan terjadinya proses penggumpalan darah. 

Plasma mengandung senyawa fibrinogen yaitu suatu protein darah yang berubah menjadi 

jaring dari serat-serat fibrin pada peristiwa penggumpalan, di mana senyawa tersebut sudah 

tidak ada lagi dalam serum. Perbedaan mendasar antara serum dan plasma disajikan pada 

Tabel 6.1. 
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Tabel 6.1  

Perbedaan antara Serum dengan Plasma 

 

 Ciri  Plasma  Serum 

Warna Agak kuning dan jernih Agak kuning dan jernih 

Kekentalan Lebih kental dari air Lebih kental dari air 

Antikoagulan Perlu Tidak perlu 

Fibrinogen Masih ada Tidak ada lagi 

Serat fibrin Tidak ada Ada dalam gumpalan 

Pemisahan sel Pemusingan Penggumpalan spontan 

Sel terkumpul dalam Endapan (sedimen) Gumpalan 

Suspensi kembali sel Dapat Tidak dapat 

 

Sumber: Sadikin, Biokimia Darah, 2014 

 

Dari tabel 6.1 ini, dapat diketahui bahwa plasma tidak dapat dibedakan dengan serum 

secara kasat mata. Perlu diketahui bahwa sel-sel darah yang diendapkan dalam pembuatan 

plasma dapat dipakai kembali untuk tujuan transfusi dan sel-sel darah yang dipisahkan dari 

plasma tersebut dinamai sebagai packed cell. 

 

2.  Sel-sel Darah  

Sel darah merah (SDM) adalah sel yang terbanyak di dalam darah dan mengandung 

senyawa berwarna merah yaitu hemoglobin. Sel ini mudah dilihat dengan menggunakan 

mikroskop pada sediaan hapusan darah, dengan ciri berbentuk bulat bikonkaf tidak berinti. 

Sel darah merah kurang lebih 45 % terdiri dari Eritrosit (44%), sedang sisanya 1% terdiri dari 

leukosit atau sel darah putih dan trombosit. Sel leukosit terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil, 

limfosit, dan monosit (Sacher & Richard, 2012).  

SDM berfungsi utama mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru yang diedarkan 

ke dalam seluruh sel di berbagai jaringan tubuh. Senyawa ini tidak cukup untuk dibawa dalam 

keadaan terlarut secara fisik saja di dalam air atau cairan serum. Kelarutan oksigen secara fisik 

dalam darah sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial dari gas ini (Po2) serta oleh suhu. Kedua 

faktor ini merupakan faktor lingkungan yang sangat berubah-ubah, sehingga diperlukan 

mekanisme lain untuk mengikat oksigen secara kimia dengan bantuan senyawa yang mampu 
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melakukan pengikatan tersebut yaitu hemoglobin (Hb). Hb dapat berada dalam keadaan 

terlarut langsung dalam plasma, tetapi kemampuan Hb mengikat oksigen tidak maksimum 

karena pengaruh kedua lingkungan tersebut masih tampak. Oksigen yang berikatan dengan 

Hb (oksihemoglobin atau HbO2) merupakan senyawa yang lebih reaktif dari oksigen yang 

terlarut secara fisik saja dan memudahkan oksigen untuk melakukan oksidasi senyawa. Selain 

itu oksigen yang berikatan dengan hemoglobin mempunyai sistem membran dan reduksi yang 

efisien dan daya rusak menjadi minimum di dalam SDM. 

Fungsi SDM lainnya adalah adalah mengikat dan mempermudah transportasi gas CO2 

yang terbentuk di seluruh jaringan yang mampu melakukan metabolisme secara aerob untuk 

dibawa ke jaringan pembuangan ekskreta yang terbentuk gas yaitu paru-paru. Kadar CO2 

sebagian besar diangkut sebagai bentuk terlarut dalam plasma dan hanya sebagian saja yang 

berikatan dengan molekul Hb melalui ikatan karbamino atau HbCO2, dan tidak terlarut secara 

fisik tetapi sebagai ion bikarbonat (HCO3
-) yang pembentukannya sangat butuh SDM. CO2 

diikat oleh SDM dan sebagian besar diubah menjadi Ion bikarbonat yang larut dalam plasma, 

yang akan dibawa oleh darah dari seluruh jaringan menuju paru-paru untuk dibuang melalui 

proses ekspirasi (Sadikin, Muhamad, 2014). 

 

E. JENIS SEL DARAH 

 

Darah merupakan cairan kompleks yang mengandung banyak substansi didalamnya dan 

secara makroskopis darah terlihat sebagai cairan yang homogeny/merata, sedikit kental serta 

berwarna merah (akibat adanya erythrocyte). Sedangkan secara mikroskopis darah terdiri dari 

2 (dua) bagian besar yaitu: bagian cair (plasma darah) sebanyak 55-60% dari seluruh volume 

darah, dan bagian padat yang dikenal dengan sel atau butir darah, yang berjumlah hampir     

40-45% dari volume darah, meliputi sel darah merah (erythrocyte), sel darah putih (leucocyte) 

dan keping darah (thrombocyte), bagian padat (sel atau butir darah) yang dikenal dengan 

erythrocyte atau sel darah merah. Dengan kata lain bahwa darah manusia sendiri terdiri dari 

beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah, angka ini dinyatakan 

dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan berkisar antara 40 

sampai 47 %. Sedangkan 55% bagian yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk 

medium cairan darah yang disebut plasma darah. Berikut ini akan diuraikan mengenai 

Korpuskula darah.  

 

1.  Sel Darah Merah atau Eritrosit (sekitar 99%) 

Eritrosit tidak mempunyai nukleus sel ataupun organela, tidak dianggap sebagai sel dari 

segi biologi, tetapi eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengedarkan 

oksigen dan karbondioksida. Sel darah merah juga berperan dalam penentuan golongan darah 
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dan jumlahnya sangat banyak di seluruh lapangan pandang, sehingga orang yang kekurangan 

eritrosit akan menderita penyakit anemia. Jumlah eritosit pada pria dewasa sekitar 5 juta 

sel/cc darah dan pada wanita sekitar 4 juta sel/cc darah. Kadar Hb inilah yang dijadikan 

patokan dalam menentukan penyakit Anemia. Produksi sel darah merah diatur oleh hormon 

eritropoitin yang berasal dari ginjal. Sel darah merah yang sedang berkembang dalam sumsum 

tulang disebut eritroblas yang memiliki inti. Inti sel darah merah memadat seiring dengan 

maturasi dan dikeluarkan sebelum sel darah merah masuk ke dalam sirkulasi darah (Mehta & 

Victor, 2008). Eritrosit yang dihasilkan berumur 120 hari dan berbentuk cakram bikonkaf yang 

fleksibel dengan kemampuan menghasilkan energi sebagai adenosin trifosfat (ATP) melalui 

jalur glikolisis anaerob (Embeden-Meyerhof) dan menghasilkan energi pereduksi NADH serta 

nicotinamide adenin dinukleotida fosfat tereduksi (NADPH) melalui jalur heksosa monofosfat 

(Hoffbrand, Pettit, Moss 2012). Berikut akan dibahas mengenai berbagai jalur metabolisme 

yang melibatkan eritrosit. 

 

a. Jalur Embeden-Mayerhof. Reaksi biokimia dalam jalur ini adalah glukosa dimetabolisme 

menjadi laktat. Setiap 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul ATP. ATP yang 

dihasilkan berfungsi menyediakan energi untuk mempertahankan volume, bentuk, dan 

kelenturan eritrosit. Jalur Embenden-Meyerhof juga menghasilkan NADH yang 

diperlukan oleh enzim methemoglobin reduktase untuk mereduksi methemoglobin 

(hemoglobin teroksidasi yang tidak berfungsi) menjadi hemoglobin tereduksi yang aktif 

berfungsi (Hoffbrand, Pettit, Moss, 2012). 

b. Jalur heksosa monofosfat (pentosa fosfat). Jalur ini mengubah glukosa-6-fosfat menjadi 

6-fosfo-glukonat dan kemudian menjadi ribulosa-5-fosfat. NADPH yang dihasilkan 

berfungsi untuk mempertahankan unsur besi dalam hemoglobin dalam keadaan Fe2+ 

yang aktif secara fungsional (Hoffbrand, Pettit, Moss, 2012). 

 

2.  Keping-keping Darah atau Trombosit (0,6 - 1,0%)  

Trombosit berukuran sangat kecil, berasal dari sel yang lebih besar dan dikenal dengan 

nama platelet serta bertanggung-jawab dalam proses pembekuan darah. Jumlah normal 

berkisar antara 200.000-300.000 keping/mm. Trombosit berfungsi mencegah tubuh 

kehilangan darah akibat terjadinya perdarahan dan melakukan sumbatan di dinding pembuluh 

darah dengan reaksi adhesi, sekresi, dan agregasi. Trombosit berasal dari pecahan sitoplasma 

megakariosit yaitu 1 megakariosit menghasilkan sekitar 4000 sel trombosit. Pembentukan 

trombosit dirangsang oleh hormon trombopoitin yang dihasilkan oleh hati dan ginjal (Sacher 

& Richard, 2012). 
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3.  Sel Darah Putih atau Leukosit (0,2%)  

Leukosit merupakan sel berinti satu dengan bentuk inti dan ukuran sitoplasma 

bermacam-macam sehingga leukosit bersifat amuboid atau tidak memiliki bentuk yang tetap, 

dan banyak dijumpai dalam lapangan pandang. Leukosit tidak berwarna merah, 

bertanggungjawab terhadap sistem imun tubuh dan bertugas untuk memusnahkan benda-

benda yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh, misal virus atau bakteri. Orang yang 

kelebihan leukosit akan menderita penyakit leukimia, sedangkan orang yang kekurangan 

leukosit akan menderita penyakit leukopenia. Jumlah sel leukosit pada orang dewasa berkisar 

antara 6000 – 9000 sel/cc darah. Sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh dari 

infeksi. Leukosit bekerja sama dengan protein respon imun, imunoglobulin dan komplemen 

sebagai sistem pertahanan tubuh. Sel darah putih terdiri dari eosinofil, basofil, neutrofil, 

limfosit dan monosit (Mehta & Victor, 2008). Berdasarkan bentuk inti, dibedakan 2 jenis 

lekousit, yang akan diuraikan berikut ini. 

a. Leukosit Polimorfonukleus (leukosit PMN atau PMN). Leukosit ini mempunyai ciri inti 

yang terpecah-pecah (bersegmen) sehingga terlihat mempunyai banyak inti dengan 

berbagai bentuk. Mempunyai butir kecil didalam sitoplasma yang disebut granulosit, sel 

ini juga dapat dibedakan berdasarkan warna sitoplasma diantaranya netrofil karena 

warnanya yang netral, eosinofil yang nisbinya lebih merah serta basofil yaitu yang lebih 

biru. 

b. Leukosit mononukleus. Leukosit dengan inti bulat, yang memberi kesan inti tunggal 

utuh. Sel-sel ini dibedakan berdasarkan besar kecilnya sitoplasma diantaranya limfosit 

yaitu sel mononukleus dengan sitoplasma sangat sedikit sehingga didominasi oleh inti 

yang bulat. Monosit adalah sel-sel mononukleus yang mempunyai sitoplasma yang 

besar dan inti berlekuk seperti kacang merah. 

 

F. VOLUME DARAH 

 

Volume darah pada orang dewasa sehat ditentukan oleh jenis kelamin. Volume darah 

pada laki-laki dewasa sekitar 5 liter, sedangkan pada perempuan sedidit lebih rendah yaitu 4,5 

liter. Volume darah diatur oleh ginjal dan nilai volume darah ditentukan oleh dua hal 

yaitusebagai berikut. 

1. Adanya keseimbangan antara ruang intra pembuluh darah (ruang intravaskuler dengan 

ruang antarsel), meskipun secara anatomis sistem pembuluh darah adalah ruang tertutup, 

dan bila dilihat secara mikroskopis ada celah diantara sel-sel yang dapat dilalui cairan. 

2. Nilai dari volume darah tergantung kepada cara pengukuran. Pengukuran volume darah 

umumnya didasarkan pada cara pengenceran dengan rumus V1 X C1 = V2 X C2. 
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Volume darah (BV) dapat dihitung berdasarkan hematokrit (HC; fraksi darah yaitu sel 

darah merah) dan volume plasma (PV), dengan hematokrit yang diatur melalui pengatur 

kandungan oksigen darah.  Pengukuran volume darah dapat digunakan pada orang dengan 

gagal jantung kongestif, hipertensi kronis, gagal ginjal dan perawatan kritis.  Volume darah 

total dapat diukur secara manual melalui Teknik Dual Isotop atau Dual Tracer, yang 

merupakan teknik klasik, tersedia sejak 1950-an. Teknik ini membutuhkan pelabelan ganda 

darah; yaitu 2 suntikan dan 2 standar (51Cr-RBC untuk menandai sel darah merah dan I-HAS 

untuk menandai volume plasma) serta menarik dan memasukkan kembali pasien dengan 

darah mereka sendiri untuk hasil analisis volume darah. Metode ini dapat memakan waktu 

hingga 6 jam untuk hasil yang akurat. Secara jelas volume darah dapat dihitung V1 adalah 

volume cairan yang disuntikkan, C1 adalah konsentrasi senyawa tersebut di dalam cairan yang 

disuntikkan, C2 adalah konsentrasi senyawa tersebut yang yang diukur di dalam darah dan V2 

adalah volume darah. Senyawa yang akan dipakai untuk pengukuran, selain tidak 

dimetabolisme oleh sel dan tidak toksik, tidak boleh keluar dengan mudah melalui dinding 

pembuluh darah (Sadikin, Mohammad, 2014). 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan tentang pengertian darah. 

2) Jelaskan secara ringkas tentang sifat fisikokimia darah. 

3) Sebutkan secara umum fungsi dari darah.   

4) Sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis sel darah. 

5) Sebutkan perbedaan antara Serum dengan Plasma pada tabel berikut ini. 

 

Ciri Plasma Serum 

Warna …………………………………. …………………………………. 

Kekentalan …………………………………. …………………………………. 

Antikoagulan …………………………………. …………………………………. 

Fibrinogen …………………………………. …………………………………. 

Serat fibrin …………………………………. …………………………………. 

Pemisahan sel …………………………………. …………………………………. 

Sel terkumpul dalam …………………………………. …………………………………. 

Suspensi kembali sel …………………………………. …………………………………. 
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Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Darah adalah suatu cairan tubuh berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh 

darah terdiri dari banyak sel bebas membawa zat penting yang diperlukan oleh tubuh. 

2) Sifat fisikokimia darah yaitu farah mempunyai dua sifat utama yang membedakan darah 

dari cairan tubuh yang lain, yaitu suatu cairan tubuh yang kental dan berwarna merah. 

Kekentalan (viskositas) ini disebabkan banyaknya senyawa dengan berbagai berat 

molekul dari yang kecil sampai yang besar seperti protein yang terlarut didalam darah. 

Adanya berbagai macam senyawa ini maka darah menjadi cairan dengan massa jenis 

dan kekentalan (viskositas) yang lebih besar dari pada air, massa jenis darah 1,054-

1,060. Sedangkan warna merah memberikan ciri yang khas karena adanya senyawa 

berwarna merah dari sel darah merah (SDM) yang tersuspensi didalam darah. 

3) Fungsi umum darah: 

a. Sebagai alat transportasi yaitu mengedarkan sari makanan (nutrisi) dan bahan 

kimia yang diserap dari saluran pencernaan ke seluruh jaringan tubuh yang 

dilakukan oleh plasma darah 

b. Mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang 

dilakukan oleh plasma darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan melalui 

organ paru-paru, dan urea dikeluarkan melalui ginjal.  

c. Mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin (hormon) dan 

enzim dari organ ke organ yang dilakukan oleh plasma darah. 

d. Mengangkut oksigen (O2) yang diambil dari paru-paru untuk dibawah ke seluruh 

tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. 

e. Membawa keluar hasil-hasil buangan metabolism (waste product metabolit) dan 

C02 dari jaringan ke organ-organ ekskresi misalnya ginjal dan paru.  

f. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah 

putih 

g. Menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. 

h. Menjaga kestabilan suhu tubuh karena darah mempunyai panas spesifik yang 

tinggi. 

i. Mempertahankan keseimbangan air dalam tubuh, sehingga kadar air tubuh tidak 

terlalu tinggi/rendah (homeostasis). 

j. Mengatur pH tubuh (keseimbangan asam dan basa) dengan jalan mengatur 

konsentrasi ion hidrogen. 
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k. Alat transport antar jaringan dari bahan-bahan yang diperlukan oleh suatu 

jaringan dibuat oleh jaringan lain. Misalnya transport lipoprotein seperti 

lipoprotein densitas tinggi atau High Density Lippoprotein (HDL), lipoprotein 

densitas rendah atau Low Density Lipoprotein (LDL) dan hormone. 

4) Darah terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu: bagian cair (plasma darah) sebanyak 55-

60% dari seluruh volume darah, dan bagian padat yang dikenal dengan sel atau butir 

darah, yang berjumlah hampir 40-45% dari volume darah, meliputi sel darah merah 

(erythrocyte), sel darah putih (leucocyte) dan keping darah (thrombocyte), bagian padat 

(sel atau butir darah) yang dikenal dengan erythrocyte atau sel darah merah. Dengan 

kata lain bahwa darah manusia sendiri terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang 

membentuk 45% bagian dari darah, angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau 

volume sel darah merah yang dipadatkan berkisar antara 40 sampai 47 %. Sedangkan 

55% bagian yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah 

yang disebut plasma darah. Berikut ini akan diuraikan mengenai Korpuskula darah.  

5)   

Perbedaan antara Serum dengan Plasma 

 Ciri  Plasma  Serum 

Warna Agak kuning dan jernih Agak kuning dan jernih 

Kekentalan Lebih kental dari air Lebih kental dari air 

Antikoagulan Perlu Tidak perlu 

Fibrinogen Masih ada Tidak ada lagi 

Serat fibrin Tidak ada Ada dalam gumpalan 

Pemisahan sel Pemusingan Penggumpalan spontan 

Sel terkumpul dalam Endapan (sedimen) Gumpalan 

Suspensi kembali sel Dapat Tidak dapat 

 

Ringkasan 
 

Darah adalah suatu cairan tubuh berwarna merah yang terdapat di dalam pembuluh 

darah, yang terdiri dari banyak sel bebas, yang membawa zat penting yang diperlukan oleh 

tubuh. Kinerja darah diatur oleh “master kontrol” yaitu jantung. Darah membentuk 6-8% dari 

berat tubuh total dan terdiri dari sel darah yaitu eritrosit, leukosit dan trombosit yang 

tersuspensi dalam suatu cairan yang disebut plasma. 

Darah mempunyai dua sifat utama yang membedakan darah dari cairan tubuh yang lain, 

yaitu suatu cairan tubuh yang kental dan berwarna merah. Kekentalan (viskositas) ini 

disebabkan banyaknya senyawa dengan berbagai berat molekul dari yang kecil sampai yang 

besar seperti protein yang terlarut di dalam darah. Adanya berbagai macam senyawa ini 
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membuat darah menjadi cairan dengan massa jenis dan kekentalan (viskositas) yang lebih 

besar dari pada air, yaitu massa jenis darah 1,054-1,060. Sedangkan warna merah 

memberikan ciri yang khas karena adanya senyawa berwarna merah dari sel darah merah 

(SDM) yang tersuspensi di dalam darah. 

Derajat keasaman (pH) darah sedikit lebih tinggi dari pada air yaitu 7,40 dan tidak mudah 

berubah-ubah. Kondisi ini disebabkan pertama, adanya berbagai senyawa yang terlarut yang 

sebagian bersifat dapar atau buffer dengan pH yang sedikit lebih besar dari pada 7. Kedua, di 

dalam darah terkandung berbagai macam senyawa dan hasil metabolisme yang pada kondisi 

sehat akan menghasilkan pH 7 lebih sedikit dan semua parameter fisikokimia (massa jenis, 

viskositas, pH, dan intensitas warna) mempunyai nilai baku dan hanya berubah pada kondisi 

sakit. 

Warna darah dapat berubah menjadi lebih gelap pada kondisi methemoglobinemia 

yaitu meningkatnya kadar methemoglobin, yang terbentuk dari oksidasi haemoglobin. 

Perubahan warna yang terpenting karena adanya perubahan kepekatan atau intensitas warna 

darah yang biasanya berkurang, sedangkan warna darah sendiri tidak berubah. Kondisi ini 

dijumpai pada berbagai keadaan anemia. 

Struktur darah terdiri dari plasma dan serum darah serta sel-sel darah. Plasma adalah 

bagian cair dari darah yang tidak mengandung sel-sel darah tetapi masih mengandung faktor-

faktor pembekuan darah. Serum adalah bagian cair darah yang tidak mengandung sel-sel 

darah dan faktor-faktor pembekuan darah. Protein-protein koagulasi lainnya dan protein yang 

tidak terkait dengan hemostasis tetap berada dalam serum dengan kadar serupa dalam 

plasma. 

Sel darah merah (SDM) adalah sel yang terbanyak di dalam darah dan mengandung 

senyawa berwarna merah yaitu haemoglobin, dengan fungsi utama mengikat dan membawa 

oksigen dari paru-paru yang diedarkan kedalam seluruh sel di berbagai jaringan tubuh. 

Senyawa ini tidak cukup untuk dibawa dalam keadaan terlarut secara fisik saja di dalam air 

atau cairan serum. Kelarutan oksigen secara fisik dalam darah sangat dipengaruhi oleh 

tekanan parsial dari gas ini (PO2) serta oleh suhu. 

Sel darah manusia terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian 

dari darah, angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang 

dipadatkan berkisar antara 40 sampai 47%. Sedangkan 55% bagian yang lain berupa cairan 

kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Korpuskula 

darah terdiri dari: sel darah merah atau eritrosit (sekitar 99%), keping-keping darah atau 

trombosit (0,6 - 1,0%), sel darah putih atau leukosit (0,2%). 

Leukosit merupakan sel berinti satu dengan bentuk inti dan ukuran sitoplasma 

bermacam-macam sehingga leukosit bersifat amuboid atau tidak memiliki bentuk yang tetap, 

dan banyak dijumpai dalam lapangan pandang. Leukosit tidak berwarna merah, 
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bertanggungjawab terhadap sistem imun tubuh dan bertugas untuk memusnahkan benda-

benda yang dianggap asing dan berbahaya oleh tubuh, misal virus atau bakteri. Orang yang 

kelebihan leukosit akan menderita penyakit leukimia, sedangkan orang yang kekurangan 

leukosit akan menderita penyakit leukopenia.  

Volume darah orang dewasa sehat ditentukan oleh jenis kelamin dan diatur oleh ginjal 

dengan nilai volume darah ditentukan oleh dua hal yaitu: adanya keseimbangan antara ruang 

intra pembuluh darah (ruang intravaskuler dengan ruang antarsel), dan nilai dari volume 

darah tergantung kepada cara pengukuran. Sedangkan pengukuran volume darah umumnya 

didasarkan pada cara pengenceran. 

 

Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Darah merupakan cairan tubuh, berwarna merah, terdapat dalam pembuluh darah, 

terdiri dari banyak sel bebas sebagai pembawa zat penting yang diperlukan oleh tubuh 

Kinerjanya diatur oleh organ yang disebut “master kontrol” yaitu …. 

A. Jantung 

B. Hati 

C. Paru-paru 

D. Ginjal 

 

2)      Kekentalan darah, atau yang disebut dengan viskositas, disebabkan oleh banyaknya  

         senyawa yang terlarut di dalam darah. Viskositas darah terjadi pada kondisi tertentu  

         disertai dengan meningkatnya jumlah kandungan zat dalam cairan darah, yaitu …. 

A. Karbohidrat 

B. Protein  

C. Lemak 

D. Glukosa 

 

3)    Massa jenis darah dapat meningkat bila terjadi pemekatan darah (hemokonsentrasi) 

disertai hilangnya cairan dari dalam ruang pembuluh darah. Keadaan ini sering dijumpai 

pada kondisi …. 

A. Demam berdarah 

B. Diabetes terkontrol 

C. Malnutrisi 

D. Obesitas 
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4)       Derajat pH darah sedikit lebih tinggi dari pada air dan tidak mudah berubah-ubah. 

Kondisi ini disebabkan senyawa yang terlarut dalam darah sebagian bersifat dapar atau  

         buffer dan mempunyai pH …. 

A. Kurang dari 7 

B. Netral yaitu 7 

C. Lebih besar dari 7 

D. Seimbang 

 

5)       Warna darah dapat berubah karena adanya perubahan kepekatan. Bila dijumpai warna  

           darah menjadi lebih terang dari normal yang disebabkan kadar karbosihemoglobin di 

          dalam darah meningkat.  Kondisi ini dijumpai bila seseorang mengalami …. 

A. Diare 

B. Vomiting 

C. Keracunan CO 

D. Anemia 

 

6)      Bagian cair dari darah yang tidak mengandung sel-sel darah tetapi masih mengandung 

faktor-faktor pembekuan darah disebut dengan …. 

A. Serum darah 

B. Keping darah 

C. Plasma darah 

D. Albumin 

 

7)      Sel darah merah (SDM) banyak terdapat dalam darah, mengandung senyawa berwarna  

         merah yaitu hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru, tingkat  

         kelarutan dari oksigen dipengaruhi oleh …. 

A. Tekanan parsial PO2 dan suhu 

B. Tekanan parsial PCO2 dan suhu 

C. Tekanan parsial O2 dan Suhu 

D. Tekanan parsial PO2 dan plasma 

 

8)      Jenis sel darah manusia terdiri dari beberapa korpuskula yang membentuk 45% bagian  

        darah dan 55% bagian yang lain berupa cairan kekuningan yang disebut plasma darah.  

         Korpuskula sendiri terdiri dari …. 

A. Eritrosit, trombosit, dan leukosit 

B. Eritrosit, monosit, dan limphosit 
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C. Eritrosit, plasma, dan serum 

D. Eritrosit, leukosit, dan serum 

 

9)     Leukosit bertanggungjawab terhadap sistem imun tubuh dan bertugas memusnahkan  

        benda-benda asing yang berbahaya bagi tubuh, ciri leukosit: tidak berwarna merah,  

       berinti satu dengan bentuk inti dan ukuran sitoplasma bermacam-macam sehingga  

      lekousit tidak memiliki bentuk yang tetap, atau  yang disebut …. 

A. Amuboid 

B. Bikonkaf 

C. Dwicekung 

D. Silinder 

 

10)  Pengaturan volume darah dilakukan oleh ginjal, sedangkan nilai volume darah pada  

       orang dewasa sehat ada perbedaan, yaitu laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.  

     Pengukuran volume darah umumnya didasarkan pada …. 

A. Cara pengenceran 

B. Tingkat kekentalan 

C. kadar haemoglobin 

D. kadar eritrosit darah 
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Topik 2 
Proses Hemopoeisis 

 
A. DEFINISI HEMOPOEISIS 

 

Kemajuan dalam bidang biologi sel memudahkan kita untuk mempelajari tentang 

perkembangan dari hematopoietic stem cell (HSC) yaitu sel-sel sumsum tulang yang 

memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Pembentukan sel darah 

(hemopoiesis) ditentukan oleh interaksi beberapa gen dan melibatkan sitokin serta faktor 

protein lainnya.  

Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah merah, di mana 

terjadi proliferasi, maturasi dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel 

menyebabkan peningkatan atau pelipatgandaan jumlah sel dari satu sel hematopoietik 

pluripotent menghasilkan sejumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel 

darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat 

khusus yang berbeda-beda (Lubis, 2006; Christensen, 2016). Dalam keadaan fisiologis semua 

proses hematopoeisis pada orang dewasa terjadi pada sumsum tulang, sedangkan pada 

kondisi patologis terjadi pada organ lien yang disebut dengan hematopoiesis ekstrameduler 

(Handayani, W. & Haribowo, A., 2008). Sistem hematopoetik memiliki karakteristik berupa 

pergantian sel yang konstan untuk mempertahankan populasi leukosit, trombosit dan 

eritrosit. Proses kelangsungan hematopoiesis diperlukan beberapa hal, yang akan diterangkan 

berikut ini. 

 

1.  Sel Induk Hematopoietic (Hematopoietic Stem Cell atau HSC)  

Hematopoetic stem cell adalah sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah, 

termasuk sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), butir pembeku (trombosit) dan 

juga beberap sel darah dalam sumsum tulang seperti fibroblast. HSC merupakan satu sel induk 

yang paling primitive, dan disebut dengan pluripotent stem cell, yaitu mempunyai kemampuan 

berdeferensiasi menjadi beberapa turunan, membelah diri dan memperbaharui populasi sel 

stem itu sendiri di bawah pengaruh faktor pertumbuhan hematopoetik. Sehingga tidak pernah 

habis meskipun terus melakukan pembelahan (self renewal), mampu memperbanyak diri 

(proliperatif), serta mampu mematangkan diri sendiri menjadi sel-sel sesuai fungsinya 

(diferensiatif). 
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2.  Lingkungan Mikro (Micro Environtment) Sumsum Tulang 

Lingkungan ini merupakan subtansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara 

kondusif dan lingkungan mikro sangat penting dalam hematopoiesis, karena berfungsi untuk 

menyediakan nutrisi dan bahan hematopoiesis yang dibawa oleh peredaran darah mikro 

dalam sumsum tulang. Juga sebagai sarana komunikasi antar sel dan menghasilkan zat yang 

mengatur hematopoeisis yaitu hematopoietic growth factor dan cytokine. Komponen 

lingkungan mikro ini meliputi: 

a. mikrosirkulasi dalam sumsum tulang; 

b. sel-sel stroma (sel endotel, sel lemak, fibroblast, makrofag, dan sel reticulum); dan 

c. matrik ekstraseluler (fibronektin, hemonektin, laminin, kolagen, dan proteoglikan) 

 

3.  Bahan Pembentuk Darah 

Beberapa bahan yang diperlukan untuk pembentukan darah diantaranya adalah: asam 

folat dan vitamin B12, sebagai bahan pokok untuk pembentuk inti sel. Sedangkan besi 

diperlukan untuk pembentukan dari haemoglobin, bersama zat lain yaitu cobalt, magnesium, 

Cu, Zn, Vitamin C, dan B kompleks. 

 

4.  Mekanisme Regulasi 

Proses mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas 

pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari sumsum tulang ke darah tepi, 

sehingga sumsum tulang dapat merespons kebutuhan tubuh dengan cepat. Adapun zat yang 

berpengaruh dalam mekanisme regulasi adalah: 

a. faktor pertumbuhan hematopoeisis (hematopoietic growth factor) yaitu   granulocyte     

macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), granulocyte colony stimulating factor 

(G-CFS), macrophage colony stimulating factor (M-CSF), thrombopoietin, burst 

promoting activity (BPA) dan stem cell factor (SCF); 

b. sitokinin yang merangsang pertumbuhan sel induk dan sitokinin yang menekan 

pertumbuhan sel induk, keduanya harus berjalan seimbang; dan 

c. hormon hematopoietic spesifik adalah eritropoietin, yaitu hormon yang dibentuk di 

ginjal khususnya berfungsi untuk merangsang pertumbuhan prekursor eritrosit, dan      

hormon yang nonspesifik, antara lain, androgen yang menstimulasi eritropoiesis dan 

estrogen yang menginhibisi eritropoiesis, glukokortikoid, hormon tiroid dan growth 

hormon. 
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B. PROSES PEMBENTUKAN HEMOPOIESIS 

 

Beberapa minggu pertama kehidupan embrionik, pembentukan sel darah terjadi di 

kantung kuning telur. Kemudian, sampai bulan keenam atau ketujuh dari perkembangan janin, 

hati dan limpa menjadi organ hematopoietik utama. Pada saat kelahiran, lebih dari 90% dari 

semua sel darah baru terbentuk di sumsum tulang. Pada tahap ini, sel-sel induk ditemukan, 

dalam berbagai tahap perkembangan, dan terletak di dalam anatomis sumsum tulang, 

kemudian dilepaskan ke dalam sinus sumsum, sirkulasi sumsum, dan selanjutnya ke dalam 

sirkulasi sistemik.  

Sumsum semua tulang berkontribusi pada hematopoiesis selama masa bayi dan masa 

kanak-kanak, tetapi pada masa dewasa sumsum hematopoietik terbatas pada tulang tertentu 

(misalnya, tulang panggul, kolom vertebra, ujung proksimal tulang paha, tengkorak, tulang 

rusuk, dan tulang dada). Bahkan di daerah ini, sebagian dari rongga sumsum terdiri dari lemak. 

Pada kondisi stres hematopoietik yaitu pada anemia hemolitik berat dan pada beberapa 

kelainan mieloproliferatif, maka sumsum lemak serta limpa dan hati dapat melanjutkan 

produksi sel darah. Situasi ini disebut hematopoiesis ekstramedular. 

Pertumbuhan dan diferensiasi sel hematopoietik di sumsum tulang diatur oleh matriks 

ekstraseluler dan lingkungan mikro yang disediakan oleh sel stroma. Sel-sel ini, termasuk 

makrofag, fibroblas dalam berbagai tahap diferensiasi, sel endotel, sel lemak, dan sel 

retikulum, semua memelihara sel-sel induk hematopoietik dan sel progenitor dengan 

menghasilkan faktor pertumbuhan seperti granulocyte/macrophage colony-stimulating factor 

(GM-CSF), koloni granulosit-stimulating factor (G-CSF), interleukin (IL)-6, atau faktor sel induk. 

Sitokin lain yang disekresikan oleh sel stromal mengatur molekul adhesi yang ada pada sel 

hematopoietik, memungkinkan mereka untuk tetap berada di sumsum tulang atau bermigrasi 

ke daerah di mana masing-masing jenis sel diperlukan. 

Semua sel hematopoietik dari organisme berasal dari sel induk berpotensi membelah 

dan mampu memperbaharui diri serta berdiferensiasi menjadi semua garis keturunan 

hematopoietik. Satu sel punca menyediakan sel-sel progenitor untuk myelosit dan 

monopoiesis, erythropoiesis, megakaryopoiesis, dan lymphopoiesis. Jenis sel lain seperti sel 

stroma atau sel dendritik juga berasal dari sel induk hematopoietik yang berpotensi majemuk. 

Diperkirakan satu sel punca memunculkan setidaknya 106 sel hematopoietik dewasa. Dalam 

kondisi normal, sel-sel induk menyediakan sel-sel hematopoietik untuk seluruh rentang hidup. 

Setiap hari, organisme dewasa yang sehat menghasilkan lebih dari 1012 sel hematopoietik.  
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C.  TAHAP PROSES HEMATOPOIESIS PADA MANUSIA 

 

Periode hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa tahap yang akan diuraikan 

berikut ini. 

 

1.  Mesoblastik 

Sel darah dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu setelah terjadi fertilisasi. Mula-mula 

terbentuk dalam blood island yang merupakan pelopor dari sistem vaskuler dan 

hematopoesis. Proses ini diidentifikasi terjadi di dalam yolk sac. Pada masa gestasi 8 minggu 

blood island mengalami regresi. 

 

2.  Hepatik 

Tahap ini dimulai sejak embrio umur 9 minggu dan terjadi di hati, sedangkan pada limpa 

terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Hematopoesis 

dalam hati terutama adalah eritropoesis walaupun masih ditemukan sirkulasi granulosit dan 

trombosit. 

 

3.  Mieloid 

Tahap ini dimulai pada usia kehamilan 20 minggu dan terjadi di dalam sumsum tulang, 

kelenjar limfonodi, dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup 

dan terutama menghasilkan HbA, granulosit, dan trombosit. Pada kelenjar limfonodi terutama 

dihasilkan sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit, terutama limfosit T 

(Djajadiman, 2002). 

 

D.  FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HEMATOPOIESIS  
  

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah di antaranya 

adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan 

faktor-faktor perangsang hematopoietik.  Darah yang semula dikategorikan sebagai 

jaringan tubuh, saat ini telah dimasukkan sebagai suatu organ tubuh terbesar yang beredar 

dalam sistem kardiovaskular dangan komponen-komponen penyusunnya sebagai berikut.  

 

1.  Komponen Korpuskuler atau Seluler 

Komponen korpuskuler yaitu materi biologis yang hidup dan bersifat multiantigenik 

yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping trombosit, yang kesemuanya 

dihasilkan dari sel induk yang senantiasa hidup dalam sumsum tulang. Ketiga jenis sel darah 

ini memiliki masa hidup terbatas dan akan mati jika masa hidupnya berakhir. Agar fungsi organ 

darah tidak ikut mati, maka secara berkala pada waktu tertentu ketiga butiran darah tersebut 

akan diganti serta diperbaharui dengan sel sejenis yang baru. 
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2.  Komponen Cairan 

Komponen cair yang juga disebut plasma menempati lebih dari 50 % volume organ 

darah, dengan bagian terbesar dari plasma (90%) adalah air dan bagian kecilnya terdiri dari 

protein plasma dan elektrolit. Protein plasma yang penting diantaranya adalah albumin, 

berbagai fraksi globulin serta protein untuk faktor pembekuan dan untuk fibrinolisis.  

 Sel darah merah merupakan cakram bikonkaf dengan diameter sekitar 7.5 mikron, 

tebal bagian tepi 2 mikron dan bagian tengahnya 1 mikron atau kurang. Sel darah merah 

tersusun atas membran yang sangat tipis sehingga sangat mudah untuk aktivitasdifusi oksigen 

serta karbon dioksida. Eritrosit dapat mencapai umur 120 hari. Sel darah merah yang matang 

mengandung 200-300 juta hemoglobin, terdiri dari heme (gabungan protoporfirin dengan 

besi) dan globin yang merupakan bagian dari protein yang tersusun dari 2 rantai alfa dan 2 

rantai beta serta enzim seperti Glucosa 6-phosphate dehydrogenase (G6PD). Hemoglobin 

mengandung kira-kira 95% besi dan berfungsi membawa oksigen dengan cara mengikat 

oksigen menjadi oksihemoglobin dan diedarkan keseluruh tubuh untuk kebutuhan 

metabolisme. 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan tentang hemopoiesis atau Hematopoiesis.  

2) Jelaskan. Tentang hematopoiesis ektrameduler.  

3) Jelaskan 270actor yang mempengaruhi proses kelangsungan hematopoiesis. 

4) Sebutkan komponen lingkungan mikro sumsum tulang yang mendukung kelangsungan  

5) Proses hematopoiesis. 

6) Jelaskan mekanisme regulasi dalam proses hematopoiesis dengan singkat. 

7) Sebutkan zat-zat yang berpengaruh dalam proses regulasi. 

8) Jelaskan dengan singkat proses pertumbuhan hemopoiesis 

9) Sebutkan beberapa tahap dari periode hematopoiesis pada manusia. 

10) Sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah. 

11) Sebutkan jenis hormon nonspesifik yang menginhibisi proses hematopoeisis 

 

 

 

 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 271 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Pembentukan sel darah (hemopoiesis) ditentukan oleh interaksi beberapa gen dan 

melibatkan sitokin serta faktor protein lainnya. Hematopoiesis merupakan proses 

pembentukan komponen sel darah merah, dimana terjadi proliferasi, maturasi dan 

diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Sedangkan erythropoiesis adalah proses 

yang menghasilkan sel darah merah, yang merupakan pengembangan dari sel induk 

erythropoietic menjadi sel darah merah yang matang. Proses ini di stimulasi oleh 

penurunan O2 dalam sirkulasi yang dideteksi oleh ginjal, kemudian akan mengeluarkan 

hormon erythropoietin. 

2) Dalam keadaan fisiologis semua proses hematopoeisis pada orang dewasa terjadi pada 

sumsum tulang, sedangkan pada kondisi patologis terjadi pada organ lien yang disebut 

dengan hematopoiesis ekstrameduler. 

3) Proses kelangsungan hematopoiesis diperlukan beberapa hal diantaranya: 1) Sel induk 

hematopoietic (hematopoietic stem cell atau HSC), 2) Lingkungan mikro 

(microenvirontment) sumsum tulang, 3) Bahan pembentuk darah dan 4). Mekanisme 

regulasi. 

4) Lingkungan mikro sangat penting dalam hematopoiesis, karena berfungsi untuk 

menyediakan nutrisi dan bahan hematopoiesis yang dibawa oleh peredaran darah mikro 

dalam sumsum tulang, serta sebagai sarana komunikasi antar sel dan menghasilkan zat 

yang mengatur hematopoeisis yaitu hematopoietic growth factor dan cytokine. 

5) Proses mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas 

pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari sumsum tulang ke darah 

tepi, sehingga sumsum tulang dapat merespons kebutuhan tubuh dengan cepat.  

6) Zat yang berpengaruh dalam mekanisme regulasi adalah: faktor  pertumbuhan  

hematopoeisis  (hematopoietic  growth  factor)  yaitu   granulocyte     macrophage colony 

stimulating factor (GM-CSF), granulocyte colony stimulating factor (G-CFS),macrophage 

colony stimulating factor (M-CSF), thrombopoietin, burst promoting activity (BPA) dan 

stem cell factor (SCF); sitokinin yang merangsang pertumbuhan sel induk dan sitokinin 

yang menekan pertumbuhan sel induk, keduanya harus berjalan seimbang;mhormon  

hematopoietic  spesifik  adalah  eritropoietin,  yaitu  hormon  yang dibentuk di ginjal 

khususnya berfungsi untuk merangsang pertumbuhan prekursor eritrosit, dan      

hormon yang nonspesifik, antara lain, androgen yang menstimulasi eritropoiesis dan 

estrogen yang menginhibisi eritropoiesis, glukokortikoid, hormon tiroid dan growth 

hormon. 
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7) Pembentukan sel darah terjadi di kantung kuning telur pada minggu pertama embrionik, 

selanjutnya pada bulan keenam dan ketujuh terjadi di hati dan limpa yang merupakan 

organ hematopoietik utama. Kemudian saat kelahiran, lebih dari 90% dari semua sel 

darah baru terbentuk di sumsum tulang. Pada tahap ini, sel-sel induk ditemukan, dalam 

berbagai tahap perkembangan, terletak di dalam anatomis sumsum tulang. Selanjutnya 

dilepaskan ke dalam sinus sumsum, sirkulasi sumsum, dan ke dalam sirkulasi sistemik. 

8) Periode hematopoiesis pada manusia meliputi beberapa tahap yaitu: 1) Mesoblastik, 2) 

hepatik, dan 3) myeloid. 

9) Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah di antaranya 

adalah asam amino, vitamin, mineral, hormon, ketersediaan oksigen, transfusi darah, 

dan faktor-faktor perangsang hematopoietic 

10) Hormon hematopoietic spesifik adalah eritropoietin, yaitu hormon yang dibentuk di 

ginjal khususnya berfungsi untuk merangsang pertumbuhan prekursor eritrosit, dan      

hormon yang nonspesifik, antara lain, androgen yang menstimulasi eritropoiesis dan 

estrogen yang menginhibisi eritropoiesis, glukokortikoid, hormon tiroid dan growth 

hormon. 

 

Ringkasan 
 

Pembentukan sel darah (hemopoiesis) ditentukan oleh interaksi beberapa gen dan   

melibatkan sitokin serta faktor protein lainnya. Hematopoiesis merupakan proses 

pembentukan komponen sel darah merah, dan pada proses ini  terjadi proliferasi, maturasi 

dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Sedangkan erythropoiesis adalah  proses 

yang menghasilkan sel darah merah, yang merupakan pengembangan dari sel induk 

erythropoietic menjadi sel darah merah yang matang. Proses ini distimulasi oleh penurunan 

O2 dalam sirkulasi yang dideteksi oleh ginjal, kemudian akan mengeluarkan hormon 

erythropoietin. Pada kondisi fisiologis semua proses hematopoeisis pada orang dewasa 

terjadi pada sumsum tulang, sedangkan pada kondisi patologis terjadi pada organ lien yang 

disebut dengan hematopoiesis ekstrameduler. 

Proses kelangsungan hematopoiesis memerlukan beberapa hal, yaitu: sel induk 

hematopoietic (hematopoietic stem cell atau HSC), lingkungan mikro (microenvirontment) 

sumsum tulang, bahan pembentuk darah dan mekanisme regulasi. Lingkungan mikro sangat 

penting dalam hematopoiesis, karena berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan bahan 

hematopoiesis yang dibawa oleh peredaran darah mikro dalam sumsum tulang, serta sebagai 

sarana komunikasi antar sel dan menghasilkan zat yang mengatur hematopoeisis yaitu 

hematopoietic growth factor dan cytokine. 
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Proses mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas 

pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari sumsum tulang ke darah tepi, 

sehingga sumsum tulang dapat merespons kebutuhan tubuh dengan cepat. Zat yang 

berpengaruh dalam mekanisme regulasi adalah: a) faktor  pertumbuhan  hematopoeisis  

(hematopoietic  growth  factor)  yaitu   granulocyte  macrophage colony stimulating factor 

(GM-CSF), granulocyte colony stimulating factor (G-CFS), macrophage colony stimulating 

factor (M-CSF), thrombopoietin, burst promoting activity (BPA) dan stem cell factor (SCF);                              

b) sitokinin yang merangsang pertumbuhan sel induk dan sitokinin yang menekan 

pertumbuhan sel induk, keduanya harus berjalan seimbang; c) hormon  hematopoietic  

spesifik  adalah  eritropoietin  yaitu  hormon  yang dibentuk di ginjal, yang khusus berfungsi 

untuk merangsang pertumbuhan prekursor eritrosit, serta hormon yang nonspesifik, antara 

lain, androgen yang menstimulasi eritropoiesis, estrogen yang menginhibisi eritropoiesis, 

glukokortikoid, hormon tiroid dan growth hormone. 

Pembentukan sel darah terjadi di kantung kuning telur pada minggu pertama embrionik, 

selanjutnya pada bulan keenam dan ketujuh terjadi di hati dan limpa yang merupakan organ 

hematopoietik utama. Kemudian saat kelahiran, lebih dari 90% dari semua sel darah baru 

terbentuk di sumsum tulang. Pada tahap ini, sel-sel induk ditemukan, dalam berbagai tahap 

perkembangan, terletak di dalam anatomis sumsum tulang, yang selanjutnya dilepaskan ke 

dalam sinus sumsum, sirkulasi sumsum, dan ke dalam sirkulasi sistemik.  

Pertumbuhan dan diferensiasi sel hematopoietik di sumsum tulang diatur oleh matriks 

ekstraseluler dan lingkungan mikro yang disediakan oleh sel stroma. Semua sel hematopoietik 

dari organisme berasal dari sel induk berpotensi membelah dan mampu memperbaharui diri 

serta berdiferensiasi menjadi semua garis keturunan hematopoietik. Satu sel punca 

menyediakan sel-sel progenitor untuk myelosit dan monopoiesis, erythropoiesis, 

megakaryopoiesis, dan lymphopoiesis. 

 

Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Proses pembentukan komponen sel darah merah, di mana terjadi proliferasi, maturasi 

dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak disebut dengan …. 

A. Eritropoietin 

B. Eritropoeisis 

C. Hematopoeisis 

D. Eritrosit 
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2) Proses hematopoiesis secara fisiologis pada orang dewasa terjadi di sumsum tulang  

          Sedagkan pada kondisi pathologis terjadi pada organ …. 

A. Hepar 

B. Jantung 

C. Ginjal 

D. Lien 

 

3) Hematopoetic stem cell (HSC) merupakan sel yang mempunyai kemampuan 

berdeferensiasi menjadi beberapa turunan, membelah diri dan memperbaharui 

populasi sel stem itu sendiri di bawah pengaruh faktor pertumbuhan hematopoetik dan 

merupakan satu sel induk yang paling primitif disebut dengan …. 

A. Pluripotent stem cell   

B. self renewal  

C. Proliferasi 

D. Diferensiatif 

 

4)     Kelangsungan proses hematopoiesis yang berfungsi dalam penyediaan nutrisi dan 

bahan hematopoiesis yang dibawa dalam peredaran darah mikro dalam sumsum tulang 

adalah …. 

A. Sel induk hematopoietic 

B. Lingkungan mikro sumsum tulang 

C. Bahan pembentuk darah 

D. Mekanisme regulasi 

 

5) Arah dan kuantitas pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari sumsum 

tulang ke darah tepi sehingga sumsum tulang dapat merespon dengan cepat kebutuhan 

tubuh adalah …. 

A. Mekanisme regulasi 

B. Sitokinin 

C. Thrombopoietin 

D. Eritropoietin 

 

6) Hormon hematopoietic spesifik yang dibentuk di ginjal yang khusus berfungsi untuk 

merangsang pertumbuhan prekursor eritrosit adalah …. 

A. Eritropoietin 

B. Eritropoeisis 
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C. Hematopoeisis 

D. Eritrosit 

 

7) Semua sel hematopoietic dari organisme berasal dari sel induk berpotensi membelah 

dan mampu memperbaharui diri serta berdiferensiasi menjadi semua garis keturunan 

hematopoietic, di mana Pertumbuhan dan diferensiasi sel hematopoietik di sumsum 

tulang diatur oleh …. 

A. Matrik ekstraselluler 

B. Lingkungan Makro 

C. Mekanisme regulasi 

D. Penyediaan bahan 

 

8) Blood island merupakan pelopor dari sistem vaskuler dan hematopoesis. Proses ini 

diidentifikasi terjadi di dalam yolk sac dan akan mengalami regresi pada masa gestasi …. 

A. 8 minggu  

B. 9 minggu 

C. 12 minggu 

D. 20 minggu 

 

9) Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya  

          Adalah …. 

A. Ketersedian oksigen 

B. Daya tahan tubuh 

C. Kecukupan nutrisi 

D. Keadaan stress 

 

10) Hormon nonspesifik yang menstimulasi eritropoiesis adalah …. 

A. Androgen 

B. Estrogen 

C. Tiroid 

D. Glukokortikoid 
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Topik 3 
Hemostasis 

 
A. DEFINISI HEMOSTASIS 

 

Seperti yang telah dibahas pada topik sebelumnya, bahwa darah merupakan sistem 

saluran yang berhubungan dan secara keseluruhan berada pada ruang tertutup. Di dalam 

ruang tersebut darah terus menerus bersirkulasi menjalankan fungsinya. Artinya ruang 

tertutup tersebut sama sekali tidak mempunyai hubungan terbuka dengan dunia luar hanya 

pada tempat tertentu dengan cara difusi misalnya pada paru-paru dan glomerulus ginjal. 

Hubungan ini diperlukan untuk normalitas fungsi darah itu sendiri. Di dalam paru-paru darah 

langsung menyerap O2 dan mengeluarkan CO2, sedangkan di glomerulus ginjal darah 

membuang sejumlah hasil metabolisme. Meskipun di dua tempat organ tersebut 

berhubungan dengan dunia luar, tidak pernah terjadi kehilangan darah atau cairan. 

Beberapa hal dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah, 

misalnya kecelakaan atau luka yang tanpa disadari yang menyebabkan rusaknya 

kesinambungan dinding pembuluh darah di suatu tempat, sehingga terjadi hubungan 

langsung antara ruang intravaskuler dengan ruang ekstravaskuler termasuk dunia luar. Kondisi 

luka ini dengan jelas memperlihatkan keluarnya darah dan mendorong suatu reaksi untuk 

menghentikan perdarahan tersebut. Apabila pengendalian luka hanya mengandalkan usaha 

sadar manusia, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan kehilangan cairan dan terjadi 

infeksi. Untuk mencegah kedua hal tersebut maka tubuh mempunyai mekanisme 

pengendalian perdarahan yang disebut dengan hemostasis. 

Hemostasis adalah penghentian perdarahan pada pembuluh darah yang terpotong atau 

robek. Sedangkan thrombosis terjadi jika endotel pelapis pembuluh darah mengalami 

kerusakan atau terlepas seperti adanya ruftur suatu plak aterosklerotik. Pengendalian luka 

oleh tubuh dapat dibagi dalam tiga tahap utama. Tahap pertama yaitu adanya usaha untuk 

menghentikan luka, yang berakhir dengan terbentuknya gumpalan darah (clot). Tahap kedua 

yang terjadi sesudah gumpalan tersebut terbentuk sehingga perdarahan dapat diatasi ialah 

penghancuran gumpalan darah atau resopsi. Tahap ketiga ialah pembentukkan kembali 

struktur semula (regenerasi) yang rusak pada waktu luka. 

Ketika salah satu bagian tubuh mengalami luka, maka secara otomatis tubuh akan 

melakukan sebuah proses mekanisme untuk melakukan penghentian. Proses-proses ini 

melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit, serta protein plasma yang menyebabkan 

pembentukan atau pemecahan agregat trombosit dan fibrin. Proses hemostasis mula-mula 



 
 
 

◼    Biokimia Darah 277 

 

terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang cidera sehingga aliran darah ke bagian distal dari 

tempat cidera berkurang. Hemostasis dan thrombosis mempunyai tiga fase yang sama, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Pembentukan Agregat Trombosit.  Pada proses awal ditempat cidera akan terjadi 

pembentukan agregat trombosit. Kemudian trombosit berikatan dengan kolagen di 

bagian pembuluh darah yang cidera untuk membentuk tromboksan A dan melepaskan 

ADP, yang mengaktifkan trombosit lain yang mengalir di sekitar tempat cidera. Trombin 

yang terbentuk sewaktu koagulasi ditempat yang sama juga akan mengaktifkan 

trombosit, sehingga trombosit akan berubah bentuk dengan adanya fibrinogen atau 

faktor von Willebrand akan bergumpal membentuk sumbatan hemostasis atau 

thrombus pada thrombosis. 

2. Pembentukan jaringan fibrin yang mengikat agregat trombosit, membentuk sumbat 

hemostasis atau thrombus yang lebih stabil. 

3. Pemecahan sumbatan hemostasis atau thrombus secara parsial atau total oleh plasmin. 

  

Terdapat tiga jenis thrombus atau bekuan, dan ketiganya mengandung fibrin dengan 

proporsi berbeda-beda. 

1. Trombus Putih. Terdiri dari trombosit dan fibrin serta relatif sedikit pada eritrosit. 

Trombus ini terbentuk di tempat cidera atau dinding pembuluh darah abnormal 

terutama bagian yang alirannya deras yaitu arteri. 

2. Trombus Merah. Terutama terdiri dari sel darah merah dan fibrin. Thrombus ini secara 

morfologis menyerupai bekuan yang terbentuk ditabung reaksi dan dapat terbentuk 

secara invivo di bagian yang aliran darahnya terhambat atau stasis (vena) dengan atau 

tanpa cidera vaskuler, atau thrombus ini dapat terbentuk di tempat cidera atau pada 

pembuluh darah abnormal yang berkaitan dengan terbentuknya sumbat trombosit. 

3. Endapan fibrin di pembuluh darah halus atau kapiler 

   

B. CARA UNTUK MENGURANGI DARAH PADA DAERAH TRAUMA 

 

Ketika jaringan terjadi luka, maka tubuh akan melakukan upaya untuk menghentikan 

dengan cara-cara sebagai berikut. 

 

1.  Vasokonstriksi 

Pembuluh darah yang robek atau terluka akibat trauma, maka akan terjadi reaksi dari 

tubuh itu sendiri dengan melakukan vasokonstriksi pada daerah yang mengalami trauma, 

sehingga perdarahan akan berhenti secara reflek yang diatur oleh saraf otonom. Selanjutnya 

ditempat luka akan terjadi sumbatan thrombosit. Bersamaan dengan proses itu trombosit 
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akan mengeluarkan senyawa serotonin (5-OH triptamin), yang berasal dari asam amino 

triptofan. Senyawa ini akan meningkatkan vasokonstriksi. Trombosit juga mengeluarkan 

prostaglandin dan tromboksan yang berasal dari asam lemak esensial yaitu asan arakidonat. 

Kedua senyawa tersebut bersifat kimioatraktan atau mampu merasngsang trombosit dan 

lekosit pada daerah yang luka tersebut. Akibat proses ini maka perdarahan akan berhenti 

tetapi tidak bertahan lama. Proses ini melibatkan sejumlah faktor seperti jumlah protein yang 

bekerja sebagai enzim, Ca2+ dan faktor sel. 

Serat-serat protein membentuk jaringan fibrin, dan protein ini berasal dari protein yang 

larut dan hanya terdapat di dalam plasma dan tidak di dalam serum, yaitu fibrinogen. 

Perubahan fibrinogen menjadi fibrin yang tidak larut dalam darah terjadi karena proses 

pembentukan polimerasi dari molekul fibrinogen membentuk jaring yaitu fibrin. Perubahan 

ini memerlukan enzim yang membantu yaitu tromboplastin, protrombin, Ca2+ dan fibrinogen. 

 

2.  Resopsi Gumpalan Darah  

Masa gumpalan darah yang sudah terbentuk akan menyumbat pembuluh darah yang 

mengalami cidera serta daerah sekitarnya sehingga terjadi edema. Gumpalan darah ini 

diperlukan hanya sementara dan harus dihilangkan dengan resorpsi (fibrinolisis). Proses ini 

memerlukan enzim yaitu proteolitik yang bernama fibrinolisin atau plasmin, yaitu enzim yang 

sangat kuat. Pada proses ini serat fibrin akan mengaktifkan suatu faktor yang terdapat dalam 

darah dan jaringan yaitu profibrinokinase (profibrinolisokinase) menjadi bentuk yang aktif 

yaitu fibrinokinase (fibrinolisokinase). Selanjutnya fibrinokinase akan mengaktifkan plasmin 

(fibrinolisin) di dalam darah yang berada dalam bentuk tidak aktif, yaitu plasminogen 

(profibrinolisin). Plasmin atau fibrinolisin yang aktif ini adalah suatu enzin proteolitik yang 

sangat kuat, sehingga serat-serat fibrin yang tidak larut menjadi larut dan dipecah menjadi 

peptida kecil-kecil. Resorbsi gumpalan darah yang terbentuk akan menutupi luka, kemudian 

mongering bercampur dengan lapisan kulit tanduk menjadi krusta yang akan mengecil 

selanjutnya terlepas, dan jaringan yang tadinya rusak akan digantikan dengan jaringan baru 

yang telah bertaut. 
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Gambar 6.1 

Proses pembentukkan gumpalan  

 

C. FAKTOR PEMBEKUAN DARAH 

 

Berikut ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pembekuan 

darah. 

1. Faktor I Fibrinogen. Sebuah faktor koagulasi yang tinggi berat molekul protein plasma 

dan diubah menjadi fibrin melalui aksi trombin.  Kekurangan faktor ini menyebabkan 

masalah pembekuan darah afibrinogenemia atau hypofibrinogenemia. 

2. Faktor II Prothrombin.   Merupakan faktor koagulasi yang merupakan protein plasma 

dan diubah menjadi bentuk aktif trombin (faktor IIa) oleh pembelahan dengan 

mengaktifkan faktor X (Xa) di jalur umum   dari pembekuan.   Fibrinogen   trombin   

kemudian   memotong   ke   bentuk   aktif   fibrin. Kekurangan faktor ini menyebabkan 

hypoprothrombinemia 

3. Faktor III Jaringan Tromboplastin. Koagulasi faktor yang berasal dari beberapa sumber 

yang berbeda dalam tubuh,   seperti   otak   dan   paru-paru.   Jaringan   Tromboplastin   

penting   dalam   pembentukan prothrombin ekstrinsik yang mengkonversi prinsip di 

Jalur koagulasi ekstrinsik.  Faktor III ini disebut  juga faktor jaringan. 

4. Faktor IV Kalsium. Kalsium merupakan faktor koagulasi yang diperlukan dalam            

berbagai fase pembekuan darah. 
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5. Faktor V Proaccelerin, faktor labil, globulin akselerator (AC-). Adalah sebuah faktor 

koagulasi penyimpanan yang relatif labil dan panas, yang terdapat dalam plasma, tetapi 

tidak dalam serum, dan berfungsi baik di jalur koagulasi intrinsik dan ekstrinsik.  

Proaccelerin mengkatalisis pembelahan prothrombin trombin yang aktif.  Kekurangan 

faktor ini, yang bersifat resesif autosomal, mengarah pada kecenderungan berdarah 

yang langka yang disebut parahemophilia, dengan berbagai derajat keparahan. Faktor 

ini disebut juga akselerator globulin. 

6. Faktor VI.  Sebuah faktor koagulasi sebelumnya dianggap suatu bentuk aktif faktor V, 

tetapi tidak lagi dianggap demikian dalam skema hemostasis. 

7. Faktor VII Proconvertin, akselerator protrombin serum (SPCA), kotromboplastin.  Ini 

merupakan faktor   koagulasi   penyimpanan   yang   relatif   stabil dan   panas  dan 

berpartisipasi  dalam  Jalur  koagulasi  ekstrinsik.  Faktor ini  diaktifkan  oleh kontak  

dengan  kalsium, dan  bersama  dengan  mengaktifkan  faktor  III  dan  faktor  X.  

Defisiensi faktor Proconvertin, yang mungkin herediter (autosomal resesif) atau 

diperoleh (yang berhubungan dengan kekurangan vitamin K), menyebabkan dalam 

kecenderungan mengalami perdarahan. Faktor ini disebut  juga  serum  prothrombin 

konversi faktor akselerator dan stabil. 

8. Faktor VIII Antihemophilic Factor, antihemophilic globulin (AHG). Merupakan 

glikoprotein dalam sirkulasi, bukan merupakan precursor protease tetapi merupakan 

kofaktor yang berfungsi sebagai reseptor untuk faktor IX dan X pada permukaan 

trombhosit. Faktor koagulasi ini diaktifkan oleh trombhin dalam jumlah kecil untuk 

membentuk faktor VIII sehingga menjadi inaktif pada penguraian thrombin. 

9. Faktor IX Tromboplastin Plasma Komponen (PTC), faktor antihemofilik A, faktor 

christmas. Sebuah faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan terlibat dalam 

jalur intrinsik dari pembekuan, faktor pembekuan ini dibuat di organ hati dan untuk 

proses aktivasinya memerlukan vitamin K. Faktor ini berfungsi untuk mengaktifkan 

faktor X. 

10. Faktor X Stuart Faktor. Sebuah faktor koagulasi penyimpanan yang relatif stabil dan 

berpartisipasi baik pada jalur koagulasi intrinsik maupun ekstrinsik, menyatukan mereka 

untuk memulai jalur umum dari pembekuan. Setelah diaktifkan, membentuk kompleks 

dengan kalsium, fosfolipid, dan faktor V, yang disebut prothrombinase; hal ini dapat 

membelah dan mengaktifkan prothrombin untuk trombin.  Kekurangan faktor ini dapat 

menyebabkan gangguan koagulasi sistemik.  Disebut juga Prower Stuart-factor. Bentuk 

yang diaktifkan disebut juga thrombokinase. 

11. Faktor XI Tromboplastin Plasma Antecedent (PTA). Tromboplastin plasma ini dibentuk 

di hati tidak memerlukan vitamin K, jenis faktor koagulasi yang stabil yang terlibat dalam 

jalur intrinsik dari koagulasi.  Berfungsi untuk mengaktifkan faktor XII dan faktor IX. 
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12. Faktor XII Hageman Factor.  Faktor koagulasi yang stabil yang diaktifkan oleh kontak 

dengan kaca atau permukaan asing lainnya dan memulai jalur intrinsik dari koagulasi 

dengan mengaktifkan faktor XI. Kekurangan faktor ini menghasilkan kecenderungan 

trombosis. 

13. Faktor XIII Stabilisasi Fibrin. Sebuah faktor koagulasi yang mengubah fibrin monomer 

untuk polimer sehingga mereka menjadi stabil dan tidak larut dalam urea, fibrin yang 

memungkinkan untuk membentuk pembekuan darah. Kekurangan faktor ini   

memberikan kecenderungan seseorang mudah mengalami hemorrhagic. Disebut juga 

fibrinase dan protransglutaminase. Bentuk yang diaktifkan juga disebut 

transglutaminase. 

 

D. PROSES PEMBEKUAN DARAH 

 

Pembekuan darah adalah proses di mana komponen cairan darah ditransformasi 

menjadi material semisolid yang dinamakan bekuan darah. Bekuan darah ini tersusun oleh sel-

sel darah yang terjaring dalam jaringan fibrin. Fibrin adalah suatu protein yang tidak larut dan 

berupa benang berbentuk semacam jaring-jaring. Fibrin yang terbentuk ini berasal dari 

fibrinogen yang terdapat pada plasma dalam keadaan larut. Berubahnya fibrin dari fibrinogen 

ini karena adanya thrombin, yang merupakan suatu proteolitik enzim yang baru bisa dapat 

bekerja apabila dalam keadaan aktif. Proses pembekuan darah berdasarkan Howell dibagi 

menjadi 3 stadium yaitu: 

1. Stadium I : pembentukan tromboplastin 

2. Stadium II : perubahan dari protrombin menjadi thrombin 

3. Stadium III : perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin. 

 

 
Gambar 6.2 

Proses pembekuan darah 
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E. LANGKAH-LANGKAH FAKTOR INTRINKSIK DAN EKSTRINSIK DALAM 

PEMBEKUAN DARAH 

 

Apabila sebuah jaringan mengalami cidera, maka jalur ekstrinsik akan melakukan 

aktivasi dengan pelepasan subtansi yang dinamakan tromboplastin. Sesuai urutan reaksi, 

protrombin akan mengalami konversi menjadi thrombin, sehingga akan mengkatalisir 

fibrinogen menjadi fibrin. Kalsium merupakan ko-faktor yang diperlukan dalam berbagai 

reaksi ini. Proses pembekuan darah melalui jalur instrinsik diaktivasi saat lapisan kolagen 

pembuluh darah terpajan. Faktor pembekuan secara berurutan akan diaktifkan, seperti jalur 

ekstrinsik, sampai pada akhirnya terbentuk fibrin. 

 

 
(Sumber: Victor W.R, et al, 2017) 

 

Gambar 6.3 

Jalur koagulasi darah, dengan jalur ekstrinksik dan intrinksik 
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Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah Latihan 

berikut! 

 

1) Jelaskan tentang hemostasis.  

2) Pengendalian luka oleh tubuh dibagi menjadi tiga, jelaskan. 

3) Trombin yang terbentuk sewaktu koagulasi di tempat yang sama juga akan 

mengaktifkan trombosit, sehingga trombosit akan berubah bentuk dengan adanya 

fibrinogen atau faktor von Willebrand akan bergumpal membentuk sumbatan 

hemostasis atau thrombus pada thrombosis. Sebutkan dan jelaskan tiga jenis thrombus 

atau bekuan tersebut. 

4) Ketika jaringan terjadi luka, maka tubuh akan melakukan upaya untuk menghentikan 

dengan cara salah satunya adalah vasokonstriksi. Jelaskan  

5) Trombosit juga mengeluarkan prostaglandin dan tromboksan yang berasal dari asam 

lemak essensial yaitu asan arakidonat. Kedua senyawa tersebut bersifat kimioatraktan. 

Jelaskan 

6) Sebutkan faktor-faktor yang membantu terjadinya pembekuan darah 

7) Jelaskan dengan singkat tentang faktor pembekuan darah 

8) Proses pembekuan darah berdasarkan Howell dibagi menjadi 3. Sebutkan 

9) Jelaskan secara singkat langkah-langkah faktor intrinsik dan ekstrinsik dalam  

10) Pembekuan darah. 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk mengetahui keberhasilan Saudara dalam mengerjakan latihan, bacalah petunjuk 

jawaban berikut! 

 

1) Hemostasis adalah penghentian perdarahan pada pembuluh darah yang terpotong atau 

robek. Sedangkan thrombosis terjadi jika endotel pelapis pembuluh darah mengalami 

kerusakan atau terlepas seperti adanya ruftur suatu plak aterosklerotik. 

2) Pengendalian luka oleh tubuh dapat dibagi dalam tiga tahap utama. Tahap pertama 

yaitu adanya usaha untuk menghentikan luka, yang berakhir dengan terbentuknya 

gumpalan darah (clot). Tahap kedua yang terjadi sesudah gumpalan tersebut terbentuk 

sehingga perdarahan dapat diatasi ialah penghancuran gumpalan darah atau resopsi. 

Tahap ketiga ialah pembentukkan kembali struktur semula (regerasi) yang rusak pada 

waktu luka. 
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3) Proses hemostasis mula-mula terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang cidera 

sehingga aliran darah ke bagian distal dari tempat cidera berkurang. Hemostasis dan 

thrombosis mempunyai tiga fase yang sama yaitu: Pembentukan agregat trombosit, 2. 

Pembentukan jaringan fibrin yang mengikat agregat trombosit, membentuk sumbat 

hemostasis atau thrombus yang lebih stabil.3.  Pemecahan sumbatan hemostasis atau 

thrombus secara parsial atau total oleh plasmin. 

4) Pembuluh darah yang robek atau terluka akibat trauma, maka akan terjadi reaksi dari 

tubuh itu sendiri dengan melakukan vasokonstriksi pada daerah yang mengalami 

trauma, sehingga perdarahan akan berhenti secara reflek yang diatur oleh saraf otonom. 

Selanjutnya ditempat luka akan terjadi sumbatan thrombosit. Bersamaan dengan proses 

itu trombosit akan mengeluarkan senyawa serotonin (5-OH triptamin), yang berasal dari 

asam amino triptofan. Senyawa ini akan meningkatkan vasokonstriksi.  

5) Trombosit juga mengeluarkan prostaglandin dan tromboksan yang berasal dari asam 

lemak essensial yaitu asan arakidonat. Kedua senyawa tersebut bersifat kimioatraktan 

atau mampu merasngsang trombosit dan lekosit pada daerah yang luka tersebut. Akibat 

proses ini maka perdarahan akan berhenti tetapi tidak bertahan lama. Proses ini 

melibatkan sejumlah faktor seperti jumlah protein yang bekerja sebagai enzim, Ca2+ 

dan faktor sel. 

6) Faktor pembekuan yaitu faktor I Fibrinogen, Faktor II Prothrombin, Faktor III Jaringan 

Tromboplastin, faktor IV Kalsium, faktor V Proaccelerin atau faktor labil globulin 

akselerator (AC), faktor VI. faktor VII Proconvertin, akselerator protrombin serum 

(SPCA), faktor VIII Antihemophilic Factor, antihemophilic globulin (AHG), faktor IX 

Tromboplastin Plasma Komponen (PTC), faktor antihemofilik A, faktor Christmas, faktor 

X Stuart, Faktor XI Tromboplastin Plasma Antecedent (PTA), Faktor XII Hageman Factor, 

Faktor XIII Stabilisasi Fibrin. 

7) Proses pembekuan darah berdasarkan Howell dibagi menjadi 3 stadium yaitu:                 

Stadium I: pembentukan tromboplastin, stadium II perubahan dari protrombin menjadi 

thrombin dan stadium III perubahan dari fibrinogen menjadi fibrin 

8) Apabila sebuah jaringan mengalami cidera, maka jalur ekstrinsik akan melakukan 

aktivasi dengan pelepasan subtansi yang dinamakan tromboplastin. Sesuai urutan 

reaksi, protrombin akan mengalami konversi menjadi thrombin, sehingga akan 

mengatalisir fibrinogen menjadi fibrin. Kalsium merupakan ko-faktor yang diperlukan 

dalam berbagai reaksi ini. Proses pembekuan darah melalui jalur instrinsik diaktivasi saat 

lapisan kolagen pembuluh darah terpajan. Faktor pembekuan secara berurutan akan 

diaktifkan, seperti jalur ekstrinsik, sampai pada akhirnya terbentuk fibrin. 
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9) Trombin yang terbentuk sewaktu koagulasi ditempat yang sama juga akan mengaktifkan 

trombosit, sehingga trombosit akan berubah bentuk dengan adanya fibrinogen atau 

faktor von Willebrand akan bergumpal membentuk sumbatan hemostasis atau 

thrombus  pada thrombosis.sebutkan dan jelaskan tiga jenis thrombus atau bekuan 

tersebut Terdapat tiga jenis thrombus atau bekuan, ketiganya mengandung fibrin 

dengan proporsi berbeda-beda yaitu: trombus putih,   trombus merah, Endapan fibrin 

di pembuluh darah halus atau kapiler 

 

Ringkasan 
 

Hemostasis adalah penghentian perdarahan pada pembuluh darah yang terpotong atau 

robek. Sedangkan thrombosis terjadi jika endotel pelapis pembuluh darah mengalami 

kerusakan atau terlepas seperti adanya ruftur suatu plak aterosklerotik, sehingga tubuh akan 

melakukan proses pengendalian luka atau ruftur tersebut. Pengendalian yang dilakukan oleh 

tubuh dapat dibagi dalam tiga tahap utama. Tahap pertama yaitu adanya usaha untuk 

menghentikan luka, yang berakhir dengan terbentuknya gumpalan darah (clot). Tahap kedua 

yang terjadi sesudah gumpalan tersebut terbentuk sehingga perdarahan dapat diatasi ialah 

penghancuran gumpalan darah atau resorpsi. Tahap ketiga ialah pembentukan kembali 

struktur semula (regenerasi) yang rusak pada waktu luka.  

Proses hemostasis mula-mula terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang cidera 

sehingga aliran darah ke bagian distal dari tempat cidera berkurang. Hemostasis dan 

thrombosis mempunyai tiga fase yang sama yaitu: 1) pembentukan agregat trombosit, 2) 

pembentukan jaringan fibrin yang mengikat agregat trombosit, membentuk sumbat 

hemostasis atau thrombus yang lebih stabil, dan 3) pemecahan sumbatan hemostasis atau 

thrombus secara parsial atau total oleh plasmin. Trombin yang terbentuk sewaktu proses 

koagulasi ditempat yang sama juga akan mengaktifkan trombosit, sehingga trombosit akan 

berubah bentuk dengan adanya fibrinogen atau faktor von Willebrand akan bergumpal 

membentuk sumbatan hemostasis atau thrombus pada thrombosis. Terdapat tiga jenis 

thrombus atau bekuan, dan ketiganya mengandung fibrin dengan proporsi berbeda-beda 

yaitu: trombus putih, trombus merah, dan endapan fibrin di pembuluh darah halus atau 

kapiler. 

Ketika jaringan terjadi luka, maka tubuh akan melakukan upaya untuk menghentikan 

salah satunya dengan cara vasokonstriksi, dan pada proses ini trombosit akan mengeluarkan 

senyawa serotonin (5-OH triptamin), yang berasal dari asam amino triptofan. Senyawa ini 

akan meningkatkan vasokonstriksi. Pada proses tersebut trombosit juga mengeluarkan 

prostaglandin dan tromboksan yang berasal dari asam lemak essensial yaitu asam arakidonat. 

Kedua senyawa tersebut bersifat kimioatraktan atau mampu merangsang trombosit dan 
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lekosit pada daerah yang luka tersebut. Akibat proses ini maka perdarahan akan berhenti 

tetapi tidak bertahan lama. Proses ini melibatkan sejumlah faktor seperti jumlah protein yang 

bekerja sebagai enzim, Ca2+ dan faktor sel. Pembekuan darah adalah proses dimana 

komponen cairan darah ditransformasi menjadi material semisolid yang dinamakan bekuan 

darah. Bekuan tersusun oleh sel-sel darah yang terjaring dalam jaringan fibrin. 

 

Tes 3 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Pada tahap pertama pengendalian luka oleh tubuh akan terjadi usaha dari tubuh untuk 

menghentikan luka dengan cara …. 

A. Penghancuran bekuan atau gumpalan 

B. Resorpsi dari bekuan atau gumpalan 

C. Membentuk gumpalan darah (clot) 

D. Pembentukan kembali struktur semula (regenerasi) 

 

2) Pada proses awal di tempat cidera akan terjadi pembentukan agregat trombosit. 

Kemudian trombosit yang terbentuk akan berikatan dengan kolagen di bagian pembuluh 

darah yang cidera untuk membentuk …. 

A. Tromboksan A dan melepaskan ADP,  

B. Pembentukan jaringan fibrin 

C. Zat yang melemahkan trombosit 

D. Pemecahan sumbatan 

 

3)     Ketika jaringan terjadi luka, maka tubuh akan melakukan upaya untuk menghentikan 

perdarahan.    Salah satunya dengan cara vasokonstriksi, dan pada proses ini trombosit 

akan mengeluarkan senyawa serotonin (5-OH triptamin) yang berfungsi meningkatkan 

vasokonstriksi, senyawa ini berasal dari …. 

A. Asam amino triptofan 

B. Asam amino essensial 

C. Asam folad 

D. Asam amino non essensial 
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4)      Trombosit juga mengeluarkan prostaglandin dan tromboksan yang mampu merangsang 

Trombosit dan lekosit pada daerah yang luka sehingga perdarahan akan berhenti tetapi 

tidak bertahan lama. Proses ini melibatkan sejumlah factor, diantaranya .... 

A. Jumlah protein yang bekerja sebagai enzim, Ca2+  

B. Jumlah membran sel 

C. Jumlah asam amino non essensial 

D. Jumlah asam folat 

 

5)    Prostaglandin dan tromboksan yang mampu merangsang trombosit dan lekosit pada 

daerah luka sehingga perdarahan akan berhenti, berasal dari asam lemak esensial     

yaitu …. 

A. Asam lenoleat  

B. Asam arakidonat.  

C. Asam aspartate 

D. Asam amino 

 

6)      Sebuah faktor koagulasi yang tinggi berat molekul protein plasma dan diubah menjadi 

fibrin melalui aksi thrombin. Apabila sesorang kekurangan salah satu factor tersebut 

akan menyebabkan afibrinogenemia atau hypofibrinogenemia. Ini adalah …. 

A. Faktor II prothrombin 

B. Faktor I fibrinogen 

C. Faktor IV kalsium 

D. Faktor III Jaringan tromboplastin 

 

7)    Salah satu faktor koagulasi penyimpanan yang relative stabil dan berpartisipasi baik 

intrinsik dan ekstrinsik pada jalur koagulasi, menyatukan mereka untuk memulai jalur 

umum dari pembekuan, adalah …. 

A. Faktor X Stuart factor 

B. Faktor II prothrombin 

C. Faktor I fibrinogen 

D. Faktor III Jaringan tromboplastin 
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  8)     Pembekuan darah adalah proses di mana komponen cairan darah ditransformasi 

menjadi material darah, yaitu proses di mana komponen cairan darah ditransformasi 

menjadi material semisolid yang dinamakan bekuan darah. Bekuan tersusun oleh sel-sel 

darah yang terjaring dalam …. 

A. Jariangan fibrin.  

B. Sel eritrosit 

C. Sel trombosit 

D. Sel lekosit   

 

9)      Fibrin adalah suatu protein yang tidak larut dan berupa benang berbentuk semacam 

jaring jaring. Fibrin yang terbentuk ini berasal dari fibrinogen yang terdapat di plasma 

dalam keadan larut. Berubahnya fibrin dari fibrinogen ini karena adanya ….  

A. Jariangan fibrin 

B. Sel eritrosit 

C. Sel trombosit 

D. Thrombin 

 

10)     Apabila sebuah jaringan mengalami cidera, maka jalur ekstrinsik akan melakukan 

aktivasi dengan pelepasan subtansi yang dinamakan tromboplastin. Sesuai urutan 

reaksi, protrombin akan mengalami konversi menjadi thrombin, sehingga akan 

mengkatalisir fibrinogen menjadi fibrin. Dalam reaksi ini diperlukan sebuah zat sebagai 

ko-faktor yaitu .... 

A. Kalium 

B. Kalsium  

C. Natrium  

D. Magnesium 
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Kunci Jawaban Tes 
 
Tes 1 
1) A  
2) B  
3) A  
4) C  
5) C  
6) C 
7) A 
8) A 
9) A 
10) A 
 
Tes 2 
1) C 
2) D 
3) A  
4) B 
5) A 
6) A 
7) A 
8) A 
9) A 
10) A 
 
Tes 3 

1) D 

2) A 

3) A  

4) A 

5) B 

6) B 

7) A 

8) A 

9) D 

10) B 
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Glosarium 
 
Hemokonsentrasi : Pemekatan darah yang dijumpai dalam berbagai keadaan 

disertai hilangnya cairan dari dalam ruang pembuluh 
darah. Misal pada luka bakar yang luas, diare berat, 
demam berdarah, diabetes yang tidak terkendali dan heat 
stroke. 

Oksihemoglobin : Oksigen yang berikatan dengan haemoglobin, merupakan 
senyawa yang lebih reaktif dari oksigen yang terlarut 
secara fisik saja dan memudahkan oksigen untuk 
melakukan oksidasi senyawa, selain itu oksigen yang 
berikatan dengan hemoglobin mempunyai sistem 
membrane dan reduksi yang efisien dan daya rusak 
menjadi minimum di dalam SDM. 

Jalur Embeden-Mayerhof : Jalur reaksi biokimia adalah glukosa yang dimetabolisme 
menjadi laktat. Setiap 1 molekul glukosa akan 
menghasilkan 2 molekul ATP yang berfungsi menyediakan 
energi untuk mempertahankan volume, bentuk, dan 
kelenturan eritrosit. 

Hematopoiesis 
ekstrameduler 

: Proses hematopoeisis pada orang dewasa dalam kondisi 
patologis yang terjadi pada organ lien. 
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