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DIKTAT 2

METABOLISME
Standar Kompetensi : Memahami pentingnya metabolisme pada makhluk hidup
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme
Mendeskripsikan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat
Menjelaskan keterkaitan antara metabolisme karbohidrat dengan
metabolisme lemak dan protein
Indikator
: Mendefinisikan arti Enzim
Menjelaskan Cara Kerja Enzim
Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja enzim
Mendefinisikan enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme
Menjelaskan proses Glikolisis
Menjelaskan proses Oksidasi Piruvat
Menjelaskan proses siklus krebs
Menjelaskan proses transfor elektron
Menjelaskan proses reaksi terang
Menjelaskan proses reaksi gelap
Mendeskripsikan hubungan antara metabolisme karbohidrat dengan
metabolisme lemak dan protein
A. Pendahuluan
Tubuh makhluk hidup layaknya sebuah mesin, memiliki alat-alat spesifik untuk
melakukan kinerja yang spesifik pula. Rutinitas makhluk hidup membutuhkan sejumlah energi
yang dijadikan bahan baku utama sebagai penggeraknya. Energi yang dibutuhkan tersebut
diperoleh dari dalam tubuh yang dihasilkan melalui proses-proses yang sangat rumit. Prosesproses ini lebih dikenal dengan istilah Metabolisme.

B. Pengertian
Metabolisme sangat penting bagi makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya.
Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup,
mulai dari makhluk hidup bersel satu sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya sangat
kompleks. Metabolisme terdiri atas dua proses sebagai berikut.

1. Anabolisme
Anabolisme adalah proses-proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawasenyawa organik.

2. Katabolisme
Katabolisme adalah proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa
organik melalui proses respirasi. Semua reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim, baik oleh reaksi
yang sederhana maupun reaksi yang rumit.
Proses metabolisme yang terjadi di dalam sel makhluk hidup seperti pada tumbuhan
dan manusia, melibatkan sebagian besar enzim (katalisator) baik berlangsung secara
anabolisme dan respirasi katabolisme.

Produk metabolisme disebut metabolit. Cabang biologi yang mempelajari komposisi
metabolit secara keseluruhan pada suatu tahap perkembangan atau pada suatu bagian tubuh
dinamakan metabolomika.
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Enzim
Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam
protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein.
Enzim mempunyai dua fungsi pokok sebagai berikut.
1. Mempercepat atau memperlambat reaksi kimia.
2. Mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.
Secara kimia enzim terdiri atas dua bagian (enzim lengkap/holoenzim), yaitu bagian
protein (apoenzim) dan bagian bukan protein (gugus prostetik) yang dihasilkan dalam sel
makhluk hidup. Jika gugus prostetiknya berasal dari senyawa organik kompleks (misalnya,
NADH, FADH, koenzim A dan vitamin B) disebut koenzim, apabila berasal dari senyawa
anorganik (misalnya,besi, seng, tembaga) disebut kofaktor. Enzim disintesis dalam bentuk calon
enzim yang tidak aktif, kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat.
Misalnya, tripsinogen yang disintesis dalam pankreas, diaktifkan dengan memecah salah satu
peptidanya untuk membentuk enzim tripsin yang aktif. Bentuk enzim yang tidak aktif ini
disebut zimogen.
Enzim memiliki sifat khusus, yaitu hanya dapat mengakatalisis suatu reaksi tertentu,
sebagai contoh enzim lipase hanya dapat mengkatalisis reaksi perubahan dari lemak menjadi
gliserol dan asam lemak.
Sifat-sifat enzim sebagai berikut.
a. Enzim mengalami denaturasi/kerusakan pada temperatur tinggi.
b. Efektif dalam jumlah kecil.
c. Tidak berubah pada waktu reaksi berlangsung.
d. Tidak memengaruhi keseimbangan, tetapi hanya mempercepat reaksi.
e. Spesifik untuk reaksi tertentu.

Faktor-faktor yang memengaruhi enzim dan aktivitas enzim sebagai berikut.
1. Temperatur atau suhu
Umumnya enzim bekerja pada suhu yang optimum. Apabila suhu turun, maka aktivitas akan
terhenti tetapi enzim tidak rusak. Sebaliknya, pada suhu tinggi aktivitas menurun dan enzim
menjadi rusak.
2. Air
Air berperan dalam memulai kegiatan enzim. Contoh pada waktu biji dalam keadaan kering
kegiatan enzim tidak kelihatan. Baru setelah ada air, melalui imbibisi mulailah biji
berkecambah.
3. pH
Perubahan pH dapat membalikkan kegiatan enzim, yaitu mengubah hasil akhir kembali
menjadi substrat.
4. Hasil akhir
Kecepatan reaksi dalam suatu proses kimia tidak selalu konstan. Misal, kegiatan pada awal
reaksi tidak sama dengan kegiatan pada pertengahan atau akhir reaksi. Apabila hasil akhir
(banyak), maka akan menghambat aktivitas enzim.
5. Substrat
Substrat adalah zat yang diubah menjadi sesuatu yang baru. Umumnya, terdapat hubungan
yang sebanding antara substrat dengan hasil akhir apabila konsentrasi enzim tetap, pH
konstan, dan temperatur konstan. Jadi, apabila substrat yang tersedia dua kali lipat, maka
hasil akhir juga dua kali lipat.
6. Zat-zat penghambat
Zat-zat penghambat adalah zat-zat kimia yang menghambat aktivitas kerja enzim. Contoh,
garam-garam dari logam berat, seperti raksa.
Perlu Anda ketahui juga penamaan enzim pada umumnya disesuaikan oleh nama
substrat yang dipecah atau dikatalisis oleh enzim dan biasanya diberi akhiran -ase. Beberapa
jenis enzim dan peranannya dapat Anda lihat dari tabel berikut.
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No.
1.

Golongan Enzim
Karbohidrase

2.

Protease

3.

Esterase

Jenis Enzim
a. Selulose b.
Amilase c.
Pektinase d.
Maltose e.
Sukrose f. Laktose

Peranan Enzim
Menguraikan
selulosa
(polisakarida)
menjadi selabiosa (disakarida) Menguraikan
amilum (polisakarida) menjadi maltosa
(disakarida) Menguraikan pektin menjadi
asam pektin Menguraikan maltosa menjadi
glukosa Mengubah sukrosa menjadi glukosa
dan fruktosa Mengubah laktosa menjadi
glukosa dan galaktosa
a. Pepsin b.
Memecah
protein
menjadi
pepton
Tripsin c.
Menguraikan pepton menjadi asam amino
Entrokinase d.
Menguraikan pepton menjadi asam amino
Peptidase e. Renin Menguraikan peptida menjadi asam amino
f. gelatinase
Menguraikan kasein dan susu Menguraikan
gelatin
a. Lipase b.
Menguraikan lemak menjadi gliserol dan
Fostatase
asam lemak Menguraikan suatu ester hingga
terlepas asam fosfornya

C. Katabolisme
Katabolisme merupakan reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks
(organik) menjadi senyawa yang lebih sederhana (anorganik). Dalam reaksi penguraian
tersebut dapat dihasilkan energi yang berasal dari terlepasnya ikatan-ikatan senyawa kimia
yang mengalami penguraian. Tetapi energi yang dihasilkan itu tidak dapat langsung digunakan
oleh sel, melainkan harus diubah dalam bentuk senyawa. Adenosin Trifosfat (ATP) yang
mengandung energi tinggi. Tujuan utama reaksi katabolisme adalah untuk membebaskan energi
yang terkandung di dalam senyawa sumber, yaitu Adenosin Trifosfat (ATP). Reaksi penguraian
energi pada katabolisme, secara umum dikenal dengan proses respirasi.
1. Respirasi
Respirasi merupakan proses pembebasan energi ki mia dalam tubuh organisme
melalui reaksi oksidasi (penambahan oksigen) pada molekul organik. Dari peristiwa tersebut
akan dihasilkan energi dalam bentuk Adenosin Trifosfat (ATP) dan CO2 serta H2O (sebagai
hasil sisa).
C6H 1206 + 6O2  6CO2 + 6H 2O + 38 ATP
Glikolisis adalah proses penguraian karbohidrat menjadi piruvat. Glukoneogenesis
adalah pembentukan glukosa dari piruvat (kebalikan glikolisis).
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Siklus Krebs, Piruvat diubah menjadi asam laktat, etanol, dan sebagian asetat. Daur
Krebs merupakan jalur metabolisme yang utama dari berbagai senyawa hasil metabolisme,
yaitu hasil katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Secara garis besar, tahap respirasi pada
tumbuhan dan hewan melewati jalur yang sama, yang dikenal sebagai daur atau siklus Krebs.

Satu molekul asetil co-A dalam Daur Krebs menghasilkan 12 ATP. Adapun satu molekul
glukosa akan menghasilkan 38 ATP.

D. Hubungan antara Metabolisme Karbohidrat dengan Metabolisme Lemak dan Protein
Hasil pencernaan lemak (asam lemak dan gliserol) dan protein (asam amino) masuk ke
dalam jalur respirasi sel pada titik-titik yang diperlihatkan. Beberapa titik yang sama bekerja
untuk mengalirkan kelebihan zat intermedier ke dalam jalur anabolisme ke sintesis lemak dan
asam amino tertentu.

Daur Krebs merupakan jalur metabolisme yang utama dari berbagai hasil metabolisme
karbohidrat, lemak, dan protein. Hasil dari Siklus Krebs adalah energi ATP, CO2, dan H2O. Hal itu
terjadi pada makhluk hidup aerob, sedangkan pada makhluk hidup anaerob tidak menggunakan
metabolisme Daur Krebs sebagai penghasil energinya.

Lemak (asam heksanoat) lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan
senyawa karbon yang paling banyak tereduksi, sedangkan karbohidrat (glukosa) dan protein
(asam glutamat) banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah
senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan
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energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena
adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan
menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan.
Dari penjelasan itu dapat disimpulkan jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan
yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan
protein dan karbohidrat. Karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan
metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar.
Referensi :
Buku Sekolah Elektronik
Idun Kistinnah dan Endang Sri Lestari. BIOLOGI 3 Makhluk Hidup dan Lingkungannya Untuk
SMA/MA Kelas XII. 2009. Pusat Perbukuan Departemen Pendidkan Nasional; Jakarta.
Subardi, dkk. BIOLOGI 3 Untuk Kelas XII SMA dan MA. 2008. Pusat Perbukuan Departemen
Pendidkan Nasional; Jakarta.

Ensklipodia On Line
www.wikipedia.com
Aplikasi Pembelajaran
Microsoft Student 2008 (encarta) dari Microsoft Coorporation

Halaman 5

