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Rongga mulut

Amilase ludah
Pati  maltosa

Tak ada pencernaan 
karbohidrat di lambung

PENCERNAAN 
KARBOHIDRAT

Usus Halus



Polimer Glukosa

Disakarida 

Monosakarida 

Dicerna

Karbohidrat yang dimakan akan 
dicerna menjadi disakarida oleh 
amilase pankreas lalu  disakarida 
dicerna menjadi monosakarida 
oleh enzim hidrolitik usus, 
kemudian diserap sel usus 
kemudian ditranspor ke hati dan 
jaringan lain.



Jalur utama 
penggunaan glukosa:
1. Disimpan jadi 

cadangan makanan
2. Dibentuk menjadi 

bahan baku 
pembuatan 
molekul atau zat 
lain

3. Digunakan sebagai 
sumber energi

Ribosa-5-fosfat Piruvat 

Oksidasi melalui 
glikolisis

Oksidasi melalui jalur 
pentosa fosfat

Glukosa 

Disimpan 

g;likogen, pati dan 
sukrosa

Bahan modifikasi: 
glikoprotein, 
proteoglikan, 
polisakarida

Dimodif



GLIKOLISIS, GLUKONEOGENESIS DAN JALUR PENTOSA 
FOSFAT.

Glikolisis.
Proses pemecahan heksosa (6 C) menjadi
senyawa 3C atau 2C dan menghasilkan ATP.

Glukoneogenesis.
Proses pembentukan karbohidrat (glukosa) 
dari senyawa non karbohidrat.

Jalur pentosa fosfat
Pemecahan glukosa menghasilkan pentosa
fosfat, karbondioksida, NADPH.



Glikolisis 
• Glikolisis : molekul glukosa dioksidasi menjadi dua 

molekul piruvat serta menghasilkan ATP dan 
NADH

• Anaerob
• Terjadi di sitoplasma
• Ada 2 fase. Terdiri dari 10 reaksi enzimatis.

– Fase 1 : persiapan. Membutuhkan 2 ATP.  
Menghasilkan 2 molekul gliseraldehid-3-fosfat. Ada 10 
reaksi enzimatis pada fase ini

– Fase 2 : menghasilkan piruvat dan 4 ATP. 
– Total ATP yang dihasilkan = 2 ATP

Reaksi glikolisis



Fase persiapan.
Fosforilasi glukosa dan 

pengubahannya menjadi 
gliseraldehid 3-fosfat



Fase 2. konversi 
gliseraldehid 3-fosfat 
menjadi piruvat dan 

pembentukan ATP serta 
NADH



GLUKOSA 

2 Piruvat

Glikolisis : ada 
10 reaksiHipoksia 

atau 
anaerob

Fermentasi menjadi etanol 
pada ragi

Pada hewan, tumbuhan dan mikroba 
dalam kondisi aerob

Kondisi 
anaerob

Fermentasi menjadi 
laktat pada otot 

rangka yang perlu 
kerja cepat, dan di sel 

darah merah



GLIKOLISIS EMBDEN MEYERHOF

Oksidasi glukosa  piruvat (aerob) / laktat (anaerob)

Berlangsung di bagian sitosol semua sel / jaringan 

Fungsi  : a.l membentuk energi

Dapat berlangsung dalam keadaan aerob atau anaerob

A. Glikolisis aerob :
- piruvat yg dihasilkan dapat diubah menjadi asetil-KoA 

selanjutnya dioksidasi di TCA menghasilkan lebih banyak 
NADH dan FADH2  ATP >>>

B. Glikolisis anaerob :
- Rantai transfer elektron tdk dapat berlangsung  reoksidasi

NADH  NAD terjadi melalui reduksi piruvat  laktat
- ATP lebih sedikit (hanya tingkat substrat)



Glikolisis dari 
Glikogen dan Pati
• Glikogen dan Pati adalah bentuk simpanan 

glukosa
• Bentuk ini memerlukan dua langkah untuk 

masuk ke glikolisis: pembelahan fosforilatif 
residu glukosa pada ujung polimer dan 
mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-
fosfat



Jalur masuk glikogen, pati, disakarida 
dan heksosa ke tahap persiapan 

glikolisis



Pemutusan glikogen oleh glikogen fosforilase



• NADH yang dibentuk 
saat glikolisis harus 
didaur ulang untuk 
membentuk NAD+, 
NAD+ ini diperlukan 
sebagai donor 
elektron pada tahap 
pertama glikolisis.

• Pada kondisi aerobik 
NADH akan 
mendonorkan 
elektron ke O2

• Dalam kondisi 
anaerobik, banyak 
organisme yang 
meregenerasi NAD+

dengan mentransfer 
NADH ke piruvat
laktat



Fermentasi 

• Jamur dan mikroorganisme lain dapat meragi 
glukosa menjadi etanol dan CO2 dibandingkan 
laktat.

• Glukosapiruvatetanol dan CO2



Glukoneogenesis

Adl suatu proses perubahan prekursor (bukan karbohidrat) menjadi glukosa 
atau glikogen.

Substrat/ prekursor:
Asam amino glukogenik
laktat
gliserol
propionat

Jaringan utama tempat berlangsung glukoneogenesis adl  hati dan ginjal.
Organ tergantung /peka glukosa adalah sistem saraf dan eritrosit.
Hipoglikemia menyebabkan disfungsi otak  berat  koma  game over

Fungsi:
Meningkatkan kadar glukosa darah utk kebutuhan normal sel.





Jalur Pentosa Fosfat
Adl jalur alternatif metabolisme glukosa.
Jalur ini berlangsug di sitosol
Enzim yang terlibat antara lain 

G6PD, transketolase dan transaldolase

Reaksi terbagi ke dalam 2 fase:
- oksidatif: menghasilkan NADPH
- nonoksidatif : menghasilkan prekursor-prekursor ribosa

Fungsi:
(Bukan ditujukan untuk produksi ATP)
Menghasilkan NADPH untuk sintesis asam lemak & steroid
Sintesis ribosa untuk pembentukan nukleotida dan asam nukleat

Defisiensi enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase (G6PD) menyebabkan
darah mudah hemolisis anemia hemolitik







Respirasi 

• Tahap 1 : glikolisis asetil-
KoA (anaerob)

• Tahap 2: oksidasi Asetil-KoA 
(siklus Kerbs)

• Tahap 3 : transfer elektron 
dan fosforilasi oksidatif



SIKLUS ASAM SITRAT  
(s. Krebs , s. asam sitrat, TCA cycle)

• reaksi di mitokondria untuk oksidasi asetil-KoA  
CO2 dan H2O   terbtk NADH, FADH2 dan GTP akibat 
aktivitas enzim dehidrogenase

• Jalur metabolisme bersama utk serangkaian oksidasi 
karbohidrat, lemak dan protein 

• Enzim-enzim terletak di matriks mitokondria, bebas/terikat 
pd 
membran dalam mitokondria

• NADH, FADH2 yg dihasilkan pada oksidasi-ß & TCA  di 
reoksidasi melalui rantai pernafasan  hasilkan ATP >>>, 
perlu O2
 Oksidasi-ß dan TCA berlangsung dalam keadaan aerob  



Secara garis besar reaksi sbb:

1 mol asetil-KoA bergabung dg 1 mol oksaloasetat 
 sitrat 

sitrat selanjutnya dioksidasi melalui serangkaian 
reaksi 
 2 mol CO2 dan pembentukan kembali 

oksaloasetat yg dapat memulai reaksi dg 
mol asetil Ko-A yang baru.

Fungsi TCA :  antara lain

1. Final common pathway untuk oksidasi 
sempurna  karbohidrat, lipid dan protein.

2. Pembentukan energi: GTP







Sintesis glikogen




