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MODUL PEMBELAJARAN BIOLOGI 

XII.I.2 

 

 

JUDUL 

METABOLISME 

 

 

 

I. MUKADIMAH 

 

 Tubuh makhluk hidup layaknya sebuah mesin, di dalamnya terjadi 

proses-proses yang sangat kompleks. Berbeda dengan mesin yang 

menjalankan prosesnya secara mekanis, mengubah bahan bakar 

menjadi energi gerak atau listrik. Pada makhluk hidup, proses tersebut 

terjadi dengan melibatkan semua reaksi-reaksi kimia dan terjadi dalam 

tubuh makhluk hidup, proses tersebut dapat berupa proses penyusunan 

energi ataupun proses pembongkaran energi. Proses ini dikenal dengan 

nama metabolisme, yang berikutnya akan kita bahas dalam modul 

pembelajaran berikut. 

 

 

 

II. DEFINISI 

 

 Metabolisme (bahasa Yunani: μεταβολισμος, metabolismos, 

perubahan) adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, 

termasuk yang terjadi di tingkat selular. Menurut bentuk perubahannya 

(arah lintasannya), Metabolisme terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

Anabolisme dan Katabolisme. 

 

 Kedua arah lintasan metabolisme diperlukan setiap organisme 

untuk dapat bertahan hidup. Arah lintasan metabolisme ditentukan oleh 

suatu senyawa yang disebut sebagai hormon, dan dipercepat 

(dikatalisis) oleh enzim. Pada senyawa organik, penentu arah reaksi kimia 

disebut promoter dan penentu percepatan reaksi kimia disebut katalis. 

Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimiawi melibatkan sejumlah 

substrat yang bereaksi dengan dikatalisis enzim pada jenjang-jenjang 

reaksi guna menghasilkan senyawa intermediat, yang merupakan 

substrat pada jenjang reaksi berikutnya. Keseluruhan pereaksi kimia yang 
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terlibat pada suatu jenjang reaksi disebut metabolom. Semua ini dipelajari 

pada suatu cabang ilmu biologi yang disebut metabolomika. 

 

 

 

III. REAKSI ENZIMATIK SEBAGAI REAKSI METABOLISME 

 

 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 : 

A. Mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. 

B. Mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang 

sama. 

 

 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 tersusun 

atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya 

menyebabkan enzim tidak aktif. Namun keduanya dapat digabungkan 

menjadi satu, yang disebut holoenzim. Kedua bagian enzim tersebut yaitu 

apoenzim dan koenzim. 

 

A. Apoenzim 

Apoenzim adalah bagian protein dari enzim, bersifat tidak tahan 

panas, dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Contoh, 

dari substrat yang sama dapat menjadi senyawa yang berlainan, 

tergantung dari enzimnya. 

 

B. Koenzim 

Koenzim disebut gugus prostetik apabila terikat sangat erat pada 

apoenzim. Akan tetapi, koenzim tidak begitu erat dan mudah 

dipisahkan dari apoenzim. Koenzim bersifat termostabil (tahan 

panas), mengandung ribose dan fosfat. Fungsinya menentukan sifat 

dari reaksinya. Misalnya, Apabila koenzim NADP (Nicotiamida 

Adenin Denukleotid Phosfat) maka reaksi yang terjadi adalah 

dehidrogenase. Disini NADP berfungsi sebagai akseptor hidrogen. 

Koenzim dapat bertindak sebagai penerima/akseptor hidrogen, 

seperti NAD atau donor dari gugus kimia, seperti ATP (Adenosin Tri 

Phosfat). 
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1. Sifat-sifat Enzim 

A. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi, artinya enzim tidak 

mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi 

keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. 

 

B. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mempengaruhi 

substrat tertentu saja. 

 

C. Enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat 

seperti protein. Antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya 

pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH 

yang terlalu asam atau basa kuat, dan pelarut organik. Selain itu, 

panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi 

sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. 

 

D. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Sesuai dengan fungsinya 

sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. 

 

E. Enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan 

enzim dapat berbalik, artinya enzim tidak menentukan arah reaksi 

tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai 

keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi 

senyawa-senyawa lain. Atau sebaliknya, menyusun senyawa-

senyawa menjadi senyawa tertentu. Reaksinya dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

F. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator (pengaktif), 

dan inhibitor (penghambat) serta konsentrasi substrat. 

 

 

2. Cara Kerja Enzim 

 

 Enzim mengkatalis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. 

Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi 

(energi yang diperlukan untuk reaksi) dari EA1 menjadi EA2. Penurunan 

energi aktivasi dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. 

Setelah produk dihasilkan, kemudian enzim dilepaskan. Enzim bebas 

untuk membentuk kompleks baru dengan substrat yang lain. 

 

 Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian enzim yang berfungsi sebagai 

katalis. Pada sisi ini, terdapat gugus prostetik yang diduga berfungsi 
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sebagai zat elektrofilik sehingga dapat mengkatalis reaksi yang 

diinginkan. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga diperlukan enzim yang 

spesifik pula. Hanya molekul dengan bentuk tertentu yang dapat menjadi 

substrat bagi enzim. Agar dapat bereaksi, enzim dan substrat harus saling 

komplementer. 

 

 Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian enzim yang berfungsi sebagai 

katalis. Pada sisi ini, terdapat gugus prostetik yang diduga berfungsi 

sebagai zat elektrofilik sehingga dapat mengkatalis reaksi yang 

diinginkan. Bentuk sisi aktif sangat spesifik sehingga diperlukan enzim yang 

spesifik pula. Hanya molekul dengan bentuk tertentu yang dapat menjadi 

substrat bagi enzim. Agar dapat bereaksi, enzim dan substrat harus saling 

komplementer. 

 

 Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori 

gembok dan anak kunci, dan teori kecocokan yang terinduksi. 

 

A. Teori gembok dan anak kunci (Lock and key theory) 

Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks, 

seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, 

substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. 

Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta 

membebaskan enzim. 

 

B. Teori kecocokan yang terinduksi (Induced fit theory) 

Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan 

bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, 

bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk 

kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak 

aktif menjadi bentuk yang lepas. Sehingga, substrat yang lain 

kembali bereaksi dengan enzim tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. Lock and Key Theory B. Induced Fit Theory 

 

GAMBAR 1. CARA KERJA ENZIM 
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IV. JENIS METABOLISME 

 

 Menurut bentuk perubahannya (arah lintasannya), metabolisme 

terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 

 

A. ANABOLISME 

 

 Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun 

beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia 

atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. 

Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi 

cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut 

menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini 

energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan 

dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang 

terbentuk. 

 

            Anabolisme meliputi tiga tahapan dasar. Pertama, produksi 

prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. 

Kedua, adalah aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk 

reaktif menggunakan energi dari ATP. Ketiga, penggabungan 

prekursor tersebut menjadi molekul kompleks, seperti protein, 

polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Anabolisme yang 

menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, 

sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal 

dengan kemosintesis. 

 

            Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. 

Hasil-hasil tersebut misalnya glikogen dan protein sebagai bahan 

bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk pengkopian informasi 

genetik. Protein, lipid, dan karbohidrat menyusun struktur tubuh 

makhluk hidup, baik intraselular maupun ekstraselular. Bila sintesis 

bahan-bahan ini lebih cepat dari perombakannya, maka 

organisme akan tumbuh. 

 

1. FOTOSINTESIS 

 Fotosintesis adalah suatu proses biokimia 

pembentukan zat makanan atau energi yaitu glukosa yang 

dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri 

dengan menggunakan zat hara, karbondioksida, dan air 

serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Hampir 



Modul Pembelajaran Biologi 
Kelas XII IPA Semester Ganjil 
WAHANA BIOLOGI --- biologicasman1nusa.wordpress.com 
 

 

 8 

semua makhluk hidup bergantung dari energi yang 

dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya fotosintesis menjadi 

sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga 

berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat 

di atmosfer bumi. Organisme yang menghasilkan energi 

melalui fotosintesis (photos berarti cahaya) disebut sebagai 

fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi 

karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 

diikat (difiksasi) menjadi gula sebagai molekul penyimpan 

energi. Cara lain yang ditempuh organisme untuk 

mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis, yang 

dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang. 

 
GAMBAR 2. REAKSI FOTOSINTESIS 

 

 

            Daun tempat berlangsungnya fotosintesis. Proses 

fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi 

hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel 

yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu 

melakukan proses fotosintesis. Pada percobaan Jan 

Ingenhousz, dapat diketahui bahwa intensitas cahaya 

mempengaruhi laju fotosintesis pada tumbuhan. Hal ini 

dapat terjadi karena perbedaan energi yang dihasilkan oleh 

setiap spektrum cahaya. Di samping adanya perbedaan 

energi tersebut, faktor lain yang menjadi pembeda adalah 

kemampuan daun dalam menyerap berbagai spektrum 

cahaya yang berbeda tersebut. Perbedaan kemampuan 

daun dalam menyerap berbagai spektrum cahaya tersebut 
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disebabkan adanya perbedaan jenis pigmen yang 

terkandung pada jaringan daun.  

 

 Di dalam daun terdapat mesofil yang terdiri atas 

jaringan bunga karang dan jaringan pagar. Pada kedua 

jaringan ini, terdapat kloroplas yang mengandung pigmen 

hijau klorofil. Pigmen ini merupakan salah satu dari pigmen 

fotosintesis yang berperan penting dalam menyerap energi 

matahari. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan 

yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang 

belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil 

yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas 

mempunyai bentuk seperti cakram dengan ruang yang 

disebut stroma. Stroma ini dibungkus oleh dua lapisan 

membran. Membran stroma ini disebut tilakoid, yang 

didalamnya terdapat ruang-ruang antar membran yang 

disebut lokuli.           

 

 Di dalam stroma juga terdapat lamela-lamela yang 

bertumpuk-tumpuk membentuk grana (kumpulan granum). 

Granum sendiri terdiri atas membran tilakoid yang 

merupakan tempat terjadinya reaksi terang dan ruang 

tilakoid yang merupakan ruang di antara membran tilakoid. 

Bila sebuah granum disayat maka akan dijumpai beberapa 

komponen seperti protein, klorofil a, klorofil b, karetonoid, dan 

lipid. Secara keseluruhan, stroma berisi protein, enzim, DNA, 

RNA, gula fosfat, ribosom, vitamin-vitamin, dan juga ion-ion 

logam seperti mangan (Mn), besi (Fe), maupun perak (Cu). 

Pigmen fotosintetik terdapat pada membran tilakoid. 

Sedangkan, pengubahan energi cahaya menjadi energi 

kimia berlangsung dalam tilakoid dengan produk akhir 

berupa glukosa yang dibentuk di dalam stroma. Klorofil 

sendiri sebenarnya hanya merupakan sebagian dari 

perangkat dalam fotosintesis yang dikenal sebagai 

fotosistem. 

 

 Tumbuhan bersifat autotrof. Autotrof artinya dapat 

mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. 

Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk 

menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai 

makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal 



Modul Pembelajaran Biologi 
Kelas XII IPA Semester Ganjil 
WAHANA BIOLOGI --- biologicasman1nusa.wordpress.com 
 

 

 10 

dari fotosintesis. Perhatikan persamaan reaksi yang 

menghasilkan glukosa berikut ini:  

 

6H2O + 6CO2 + cahaya → C6H12O6 (glukosa) + 6O2 

 

 Glukosa dapat digunakan untuk membentuk senyawa 

organik lain seperti selulosa dan dapat pula digunakan 

sebagai bahan bakar. Proses ini berlangsung melalui respirasi 

seluler yang terjadi baik pada hewan maupun tumbuhan. 

Secara umum reaksi yang terjadi pada respirasi seluler 

berkebalikan dengan persamaan di atas. Tumbuhan 

menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut 

klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada 

tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut 

kloroplas. klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan 

dalam fotosintesis.             

 

 Meskipun seluruh bagian tubuh tumbuhan yang 

berwarna hijau mengandung kloroplas, namun sebagian 

besar energi dihasilkan di daun. Di dalam daun terdapat 

lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung setengah 

juta kloroplas setiap milimeter perseginya. Cahaya akan 

melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang 

transparan, menuju mesofil, tempat terjadinya sebagian 

besar proses fotosintesis. Permukaan daun biasanya dilapisi 

oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah 

terjadinya penyerapan sinar matahari ataupun penguapan 

air yang berlebihan. 

 

 
 

GAMBAR 3. REAKSI GELAP TERANG 



Modul Pembelajaran Biologi 
Kelas XII IPA Semester Ganjil 
WAHANA BIOLOGI --- biologicasman1nusa.wordpress.com 
 

 

 11 

  Proses fotosintesis sangat kompleks karena melibatkan 

semua cabang ilmu pengetahuan alam utama, seperti fisika, 

kimia, maupun biologi sendiri.  Pada tumbuhan, organ utama 

tempa berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Namun 

secara umum, semua sel yang memiliki kloroplas berpotensi 

untuk melangsungkan reaksi ini. Di organel inilah tempat 

berlangsungnya fotosintesis, tepatnya pada bagian stroma. 

Hasil fotosintesis (disebut fotosintat) biasanya dikirim ke 

jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu. 

 
GAMBAR 4. PROSES FOTOSINTESIS 

 

 

 Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat 

dibagi menjadi dua bagian utama: reaksi terang (karena 

memerlukan cahaya) dan reaksi gelap (tidak memerlukan 

cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida). 

 

 

Reaksi Terang 

 

 Reaksi terang terjadi pada grana (tunggal: granum), 

sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi 

terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia 

dan menghasilkan oksigen (O2). Reaksi terang adalah proses 

untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini 

memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali 

dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. 
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 Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling 

bekerja sama, yaitu fotosistem I dan II. Fotosistem I (PS I) berisi 

pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal 

menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nm, 

sedangkan fotosistem II (PS II) berisi pusat reaksi P680 dan 

optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 

nm. 

 

 Mekanisme reaksi terang diawali dengan tahap 

dimana fotosistem II menyerap cahaya matahari sehingga 

elektron klorofil pada PS II tereksitasi dan menyebabkan 

muatan menjadi tidak stabil. Untuk menstabilkan kembali, PS 

II akan mengambil elektron dari molekul H2O yang ada 

disekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan 

(Mn) yang bertindak sebagai enzim. Hal ini akan 

mengakibatkan pelepasan H+ di lumen tilakoid. Dengan 

menggunakan elektron dari air, selanjutnya PS II akan 

mereduksi plastokuinon (PQ) membentuk PQH2. Plastokuinon 

merupakan molekul kuinon yang terdapat pada membran 

lipid bilayer tilakoid. Plastokuinon ini akan mengirimkan 

elektron dari PS II ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom 

b6-f kompleks. Reaksi keseluruhan yang terjadi di PS II adalah:  

 

 2H2O + 4 foton + 2PQ + 4H- → 4H+ + O2 + 2PQH2 

 

Reaksi Gelap 

 

 Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya 

matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa 

yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Dari 

semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang 

gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk 

proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada 

pada kisaran cahaya tampak (380-700 nm). Cahaya tampak 

terbagi atas cahaya merah (610 - 700 nm), hijau kuning (510 - 

600 nm), biru (410 - 500 nm) dan violet (< 400 nm). Masing-

masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap 

fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap 

cahaya yang bekerja dalam fotosintesis. Pigmen yang 

terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang 

memiliki panjang gelombang tertentu. Pigmen yang 

berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang 
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yang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. 

Sebagai contoh, klorofil a terutama menyerap cahaya biru-

violet dan merah. Klorofil b menyerap cahaya biru dan 

oranye dan memantulkan cahaya kuning-hijau. Klorofil a 

berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil b 

tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. Proses 

absorpsi energi cahaya menyebabkan lepasnya elektron 

berenergi tinggi dari klorofil a yang selanjutnya akan 

disalurkan dan ditangkap oleh akseptor elektron. Proses ini 

merupakan awal dari rangkaian panjang reaksi fotosintesis. 

 

 

Reaksi Gelap (Siklus Calvin) dan fiksasi karbon 

 

            Reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas yang 

dapat (bukan harus) berlangsung dalam gelap, karena 

enzim-enzim untuk fiksasi CO2  pada stroma kloroplas tidak 

memerlukan cahaya tetapi membutuhkan ATP dan NADPH 

yang menghasilkan dari reaksi terang. Reaksi gelap pada 

tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-

Benson dan siklus Hatch-Slack. Pada siklus Calvin-Benson 

tumbuhan mengubah senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat menjadi 

senyawa dengan jumlah atom karbon tiga yaitu senyawa 3-

phosphogliserat. Oleh karena itulah tumbuhan yang 

menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan 

tumbuhan C-3. Penambatan CO2 sebagai sumber karbon 

pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim rubisco. Tumbuhan 

yang reaksi gelapnya mengikuti jalur Hatch-Slack disebut 

tumbuhan C-4 karena senyawa yang terbentuk setelah 

penambatan CO2 adalah oksaloasetat yang memiliki empat 

atom karbon. Enzim yang berperan adalah 

phosphoenolpyruvate carboxilase.  

 

 Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi 

CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase (RuBP) membentuk 3-

fosfogliserat. RuBP merupakan enzim alosetrik yang distimulasi 

oleh tiga jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan 

kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh 

peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya, ion H+ 

ditranspor dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan 

peningkatan pH stroma yang menstimulasi enzim 

karboksilase, terletak di permukaan luar membran tilakoid. 
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Kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+, yang memasuki stroma 

daun sebagai ion H+, jika kloroplas diberi cahaya. Ketiga, 

reaksi ini distimulasi oleh NADPH, yang dihasilkan oleh 

fotosistem I selama pemberian cahaya. 

 

            Fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi 

oleh pencahayaan kloroplas. Fikasasi CO2 melewati proses 

karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Karboksilasi melibatkan 

penambahan CO2 dan H2O ke RuBP membentuk dua 

molekul 3-fosfogliserat (3-PGA). Kemudian pada fase reduksi, 

gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi 1 gugus 

aldehida dalam 3-fosforgliseradehida (3-Pgaldehida). 

Reduksi ini tidak terjadi secara langsung, tapi gugus karboksil 

dari 3-PGA pertama-tama diubah menjadi ester jenis 

anhidrida asam pada asam 1,3-bifosfogliserat (1,3-bisPGA) 

dengan penambahan gugus fosfat terakhir dari ATP. ATP ini 

timbul dari fotofosforilasi dan ADP yang dilepas ketika 1,3-

bisPGA terbentuk, yang diubah kembali dengan cepat 

menjadi ATP oleh reaksi fotofosforilasi tambahan. Bahan 

pereduksi yang sebenarnya adalah NADPH, yang 

menyumbang 2 elektron. Secara bersamaan, Pi dilepas dan 

digunakan kembali untuk mengubah ADP menjadi ATP. 

 

            Pada fase regenerasi, yang diregenerasi adalah RuBP 

yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 tambahan yang 

berdifusi secara konstan ke dalam dan melalui stomata. 

Pada akhir reaksi Calvin, ATP ketiga yang diperlukan bagi 

tiap molekul CO2 yang ditambat, digunakan untuk 

mengubah ribulosa-5-fosfat menjadi RuBP, kemudian daur 

dimulai lagi. 

 

 Tiga putaran daur akan menambatkan 3 molekul CO2 

dan produk akhirnya adalah 1,3-Pgaldehida. Sebagian 

digunakan kloroplas untuk membentuk pati, sebagian 

lainnya dibawa keluar. Sistem ini membuat jumlah total fosfat 

menjadi konstan di kloroplas, tetapi menyebabkan 

munculnya triosafosfat di sitosol. Triosa fosfat digunakan 

sitosol untuk membentuk sukrosa. 
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B. KATABOLISME 

 

 Katabolisme adalah reaksi pemecahan / pembongkaran 

senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi 

senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. 

Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi 

yang terkandung di dalam senyawa sumber. Bila pembongkaran 

suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen (aerob) disebut proses 

respirad, bila dalam lingkungan tanpa oksigen (anaerob) disebut 

fermentasi. 

 

Contoh Respirasi :  

C6H12O6 + O2 —> 6CO2 + 6H2O + 688KKal (glukosa) 

 

Contoh Fermentasi : 

C6H1206 —> 2C2H5OH + 2CO2 + Energi.(glukosa) (etanol) 

 

 

Respirasi 

 

 Respirasi yaitu suatu proses pembebasan energi yang 

tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan 

menggunakan oksigen. Dari respirasi akan dihasilkan energi kimia 

ATP untUk kegiatan kehidupan, seperti sintesis (anabolisme), gerak, 

pertumbuhan. 

 

Contoh:  

Respirasi pada Glukosa, reaksi sederhananya:  

C6H,206 + 6 02 —> 6 H2O + 6 CO2 + Energi (glukosa) 

 

 Reaksi pembongkaran glukosa sampai menjadi H20 + CO2 + 

Energi, melalui tiga tahap : 

 

1. Glikolisis. 

 Peristiwa perubahan : 

 Glukosa => Glulosa - 6 - fosfat => Fruktosa 1,6 difosfat Þ  

 3 fosfogliseral dehid (PGAL) / Triosa fosfat Þ Asam piravat. 

 Jadi hasil dari glikolisis : 

a. 2 molekul asam piravat. 

b. 2 molekul NADH yang berfungsi sebagai sumber 

elektron berenergi tinggi. 

c. 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. 
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2. Daur Krebs. 

Daur Krebs (daur trikarboksilat) atau daur asam sitrat 

merupakan pembongkaran asam piravat secara aerob 

menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia  

 

3. Transpor elektron respirasi. 

Dari daur Krebs akan keluar elektron dan ion H+ yang dibawa 

sebagai NADH2 (NADH + H+ + 1 elektron) dan FADH2, 

sehingga di dalam mitokondria (dengan adanya siklus Krebs 

yang dilanjutkan dengan oksidasi melalui sistem 

pengangkutan elektron) akan terbentuk air, sebagai hasil 

sampingan respirasi selain CO2. 

 

 Produk sampingan respirasi tersebut pada akhirnya dibuang 

ke luar tubuh melalui stomata pada tumbuhan dan melalui paru-

paru pada peristiwa pernafasan hewan tingkat tinggi. Ketiga 

proses respirasi yang penting tersebut dapat diringkas sebagai 

berikut:  

 

PROSES AKSEPTOR ATP 

 

1. Glikolisis: Glukosa ——> 2 asam piruvat 2 NADH 2 ATP 

2. Siklus Krebs: 

a. 2 asetil piruvat ——> 2 asetil KoA + 2 C02 2 NADH 2 ATP 

b. 2 asetil KoA ——> 4 CO2 6 NADH 2 PADH2 

3. Rantai transpor elektron respirator: 

a. 10 NADH + 502 ——> 10 NAD+ + 10 H20 30 ATP 

b. 2 FADH2 + O2 ——> 2 PAD + 2 H20 4 ATP 

 

Total 38 ATP 

 

Kesimpulan : 

Pembongkaran 1 mol glukosa (C6H1206) + O2 —> 6 H20 + 6 CO2 

menghasilkan energi sebanyak 38 ATP. 

 

Fermentasi 

 

 Pada kebanyakan tumbuhan den hewan respirasi yang 

berlangsung adalah respirasi aerob, namun demikian dapat saja 

terjadi respirasi aerob terhambat pada sesuatu hal, maka hewan 

dan tumbuhan tersebut melangsungkan proses fermentasi yaitu 

proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen, nama lainnya 
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adalah respirasi anaerob. Dari hasil akhir fermentasi, dibedakan 

menjadi fermentasi asam laktat/asam susu dan fermentasi alkohol. 

A. Fermentasi Asam Laktat 

Fermentasi asam laktat yaitu fermentasi dimana hasil akhirnya 

adalah asam laktat. Peristiwa ini dapat terjadi di otot dalam kondisi 

anaerob. 

 

Reaksinya: C6H12O6 ————> 2 C2H5OCOOH + Energi 

 

enzim 

Prosesnya : 

1. Glukosa ————> asam piruvat (proses Glikolisis). 

 enzim 

 C6H12O6 ————> 2 C2H3OCOOH + Energi 

 

2. Dehidrogenasi asam piravat akan terbentuk asam laktat. 

 2 C2H3OCOOH + 2 NADH2 —> 2 C2H5OCOOH + 2 NAD 

 piruvat dehidrogenasa 

 

Energi yang terbentak dari glikolisis hingga terbentuk asam laktat : 

8 ATP — 2 NADH2 = 8 - 2(3 ATP) = 2 ATP. 

 

 

B. Fermentasi Alkohol  

 

Pada beberapa mikroba peristiwa pembebasan energi terlaksana 

karena asam piruvat diubah menjadi asam asetat + CO2 

selanjutnya asam asetat diabah menjadi alkohol. 

Dalam fermentasi alkohol, satu molekul glukosa hanya dapat 

menghasilkan 2 molekul ATP, bandingkan dengan respirasi aerob, 

satu molekul glukosa mampu menghasilkan 38 molekul ATP. 

 

Reaksinya : 

1. Gula (C6H12O6) ————> asam piruvat (glikolisis) 

2. Dekarbeksilasi asam piruvat. 

 Asampiruvat —> asetaldehid + CO2. 

 piruvat dekarboksilase (CH3CHO) 

3. Asetaldehid oleh alkohol dihidrogenase diubah menjadi 

alkohol (etanol). 

CH3CHO + 2 NADH2 ———> 2 C2HsOH + 2 NAD. 

 alkohol dehidrogenase 

 enzim 
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 Ringkasan reaksi :  

 C6H12O6 ——> 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 NADH2 + Energi 

 

 

C. Fermentasi Asam Cuka 

 Fermentasi asam cuka merupakan suatu contoh fermentasi 

yang berlangsung dalam keadaan aerob. Fermentasi ini dilakukan 

oleh bakteri asam cuka (Acetobacter aceti) dengan substrat 

etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang 

dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob. 

Reaksi:  

aerob 

C6H12O6 —> 2 C2H5OH —> 2 CH3COOH + H2O + 116 kal 

(glukosa) bakteri asam cuka asam cuka 
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