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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, 

akhirnya buku ajar ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku 

berjudul “Biokimia Karbohidrat dalam prespektif ilmu keolahragaan” 

ini berisi tentang konsep dasar pembentukan, penyerapan dan 

penguraian karbohidrat dalam kaitannya dengan Olahraga. 

Diharapkan Buku ini dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam 

memperkaya keilmuan Biokimia Olahraga. 

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada segenap 

civitas akademika Universitas Negeri Malang Yang telah 

mendukung penyelesaian buku ini. Semoga dengan hadirnya buku 

ini bermanfaat untuk membantu proses pembelajaran mahasiswa 

jurusan ilmu keolahragaan, khususnya mahasiswa semester 3. 

Penulis menyadari buku ini masih berproses menuju 

kesempurnaan, sehingga diperlukan masukan dari pembaca.  

 

 

Terima kasih.  
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BAB PENDAHULUAN 

I 
 

 

1.1 Pengantar 

Matakuliah Biokimia Olahraga merupakan kelompok 

Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK). Komponen kegiatan 

belajar meliputi teori dan praktikum terdiri dari kegiatan tatap muka, 

tugas terstruktur, dan mandiri. Matakuliah Biokimia Olahraga 

bertujuan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman aspek 

kimia yang berhubungan dengan tubuh manusia, dan dapat 

diterapkan dalam praktik keolahragaan sesuai dengan 

perkembangan IPTEK keolahragaan. 

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka dalam 

matakuliah Biokimia olahraga disajikan materi-materi biomolekul, 

metoda biokimia, struktur dan fungsi protein serta enzim, 

bioenergitika, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, vitamin, 

mineral, hormon, imunologi dan radikal bebas berkaitan dengan 

aktifitas olahraga. 

Karena banyaknya pokok bahasana dalam mata kuliah 

biokimi olahraga, maka penulis berinisiatif untuk menulis satu buku 

yang membahas satu pokok bahasan. Sehingga diharapkan 

mahasiswa bisa mengetahui lebih detail mengenai bahasan dari 

biokimia olahraga. Buku ini fokus membahas mengenai karbohidrat, 

metabolisme, dan peranan karbohidrat dalam aktivitas olahraga.  

 

1.2 Latar Belakang 

Aktivitas olahraga melibatkan banyak komponen di dalam 

tubuh. Selain melibatkan otot dan tulang sebagai alat penggerak, 

juga organ dalam yang bekerja menyediakan energi yang dipakai 

beraktivitas. Tidak sedikit atlet yang mengalami kelelahan saat 

berolahraga. Hal ini kadang disebabkan karena kurangnya 
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konsumsi nutrisi atau ketidaktahuan terhadap komponen yang 

bekerja dalam menghasilkan energi.  

Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki 

pengetahuan mengenai aktivitas olahraga dan beberapa faktor 

yang berperan di dalamnya, termasuk karbohidrat sebagai 

penghasil energi. Buku ini dibuat agar mahasiswa dapat memahami 

proses yang terjadi saat seorang atlet melakukan aktivitas olahraga, 

bagaimana peran karbohidrat dan seberapa lama atlet dapat 

dicegah dari kelelahan. 

Biokomia adalah ilmu yang mempelajari tentang kimiawi 

kehidupan organisme. Proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh 

biasa dikenal dengan istilah metabolisme. Metabolisme merupakan 

pemecahan material untuk menghasilkan energi. Makanan yang 

dikonsumsi akan diubah menjadi energi teruatama saat melakukan 

aktivitas olahraga. Pengetahuan tentang metabolisme karbohidrat 

menjadi pondasi dasar dalam pengusunan program latihan, 

penyusunan status gizi atlet, dan lain sebagainya. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Buku ini dibuat dan ditujukan untuk mahasiswa fakultas ilmu 

keolahragaan, khususnya jurusan ilmu keolahragaan. Pengetahuan 

mahasiswa terhadap proses biokimia sangat penting dikaitkan 

dengan aktivitas olahraga. mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan mengenai sumber energi yang digunakan beraktivitas, 

proses metabolisme hingga produk makanan yang diubah menjadi 

energi. 

 

1.4 Manfaat 

Dengan buku ini, maka mahasiswa dapat memahami proses 

biokimia karbohidrat yang berlangsung di dalam tubuh secara 

fisiologis serta faktor-faktor yang memengaruhinya dan mampu 
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menerapkan dalam praktik keolahragaan sesuai dengan 

perkembangan IPTEK keolahragaan. 
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BAB KONSEP DASAR 

KARBOHIDRAT II 
 

 

2.1 Teori 

2.1.1 Pengertian 

Karbohidrat merupakan salah satu jenis sumber energi yang 

dibutuhkan tubuh. Sumber energi lainnya yaitu lemak dan protein. 

Karbohidrat sendiri memegang peranan besar, sebab makanan 

pokok khususnya orang Indonesia dominan mengandung 

karbohidrat tinggi. Makanan yang mengandung karbohidrat seperti 

nasi, sagu, jagung, mie, roti dan sebagainya. Setiap harinya kita 

mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup besar untuk 

memenuhi kebutuhan energi. 

Karbohidrat tersusun dari karbon, hydrogen, dan oksigen. 

Karbohidrat sangat penting terutama saat melakukan aktivitas 

olahraga. karbohidrat bertanggungjawab sebagai bahan bakar 

untuk menghasilkan energi yang selanjutnya akan disuplai ke 

jaringan. Karbohidrat merupakan susunan dari serangkaian 

komposisi karbonil dan hidroksil. Proses metabolisme karbohidrat 

merupakan proses kimiawi yang terjadi pada organisme hidup untuk 

mempertahankan kehidupan. 

 

2.1.2 Klasifikasi 

Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi karbohidrat 

sederhana (monosakarida dan disakarida) serta karbohidrat 

kompleks (oligosakarida dan polisakarida). Monosakarida dapat 

pula diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom C dan berdasarkan 

proses kimia dari fungsi karbonil menjadi aldose dan ketosa. 

1. Aldopentosa, aldohexosa 

2. Ketopentosa 
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3. Deoxyaldosa 

4. Acetylated amino sugar 

5. Acidic monosakarida 

6. Gula alcohol 

Disakarida dapat ditemukan dalam bentuk: 

1. Maltosa 

Maltosa terbentuk dari pemecahan produk yang terkandung 

di dalam gandum 

2. Laktosa 

Laktosa merupakan karbohidrat paling penting pada susu 

mamalia. 

3. Sukrosa 

Sukrosa terkandung di dalam tanaman. 

Polisakarida digunakan oleh banyak organisme sebagai 

material pembangun. Sebagai contoh, dinding sel dari bakteria 

membutuhkannya untuk menstabilkan komponen. Polisakarida 

memiliki tiga fungsi utama; (1) structural polisakarida, menciptakan 

stabilitas mekanikal untuk sel, organ dan organisme. (2) 

waterbinding polisakarida, mencegah sel dan jaringan dari 

kekeringan, (3) reserve polisakarida berperan sebagai penyimpan 

karbohidrat dan melepaskan monosakarida ketika dibutuhkan. 

 

2.1.3 Sumber 

Karbohidrat bersumber dari makanan. Di wilayah Asia, 

terutama di Indonesia, makanan pokok berasal dari bahan dasar 

karbohidrat. Makanan pokok yang memiliki kandungan karbohidrat 

tinggi yaitu nasi, sagu, jagung. Di wilayah Eropa makanan pokok 

berbahan dasar berupa roti ataupun mi. 60% kandungan makanan 

kita merupakan karbohidrat, sedangkan sisanya terdiri dari lemak 

dan protein. 
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Gambar 2.1. Sumber karbohidrat 

Saat melakukan aktivitas olahraga, seorang atlet 

menggunakan sumber energi yang cukup besar. Karbohidrat yang 

siap dijadikan energi harus diubah menjadi glukosa. Glukosa inilah 

yang akan diserap dan diubah di dalam tubuh. Atlet yang 

beraktivitas terus menerus dalam satu waktu akan menggunakan 

glukosa dalam jumlah besar. Jika kondisi ini dibiarkan, maka atlet 

akan mengalami kondisi yang dikenal dengan hipoglikemia, kondisi 

di mana tubuh menderita kadar glukosa darah rendah. Hipoglikemia 

dapat ditandai dengan kelelahan dan dengan melihat konsentrasi 

glukosa yang berada di bawah 4mM. 

 

2.1.4 Fungsi 

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama yang 

dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas. Karbohidrat berperan 

menjadi bahan bakar dan nutrisi dalam bentuk glukosa. Selain itu, 

karbohidrat juga digunakan dalam proses fotosintesis tumbuhan. 

Makanan yang dikonsumsi umumnya merupakan karbohidrat 

kompleks, yang selanjutnya akan diubah menjadi karbohidrat 

sederhana melalui mekanisme katabolisme dengan bantuan enzim. 

Setelah menjadi karbohidrat sederhana, selanjutnya akan diserap 

melalui usus dan dibawa ke organ tubuh yang membutuhkan 
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energi, terutama otot saat beraktivitas olahraga. Selain 

monosakarida, polisakarida juga berfungsi sebagai materi 

pembangun dan melindungi membrane sel. 

 

2.2 Contoh Kasus 

Atlet lari sprint 100 meter dengan atlet lari marathon. Atlet lari 

sprint 100 meter memiliki komposisi tubuh yang berisi sedangkan 

atlet marathon memiliki komposisi tubuh yang cenderung kurus. Hal 

ini berkaitan erat dengan sumber energi yang digunakan oleh tubuh. 

Pelari sprint 100 meter membutuhkan energi yang besar untuk 

power berlari. Energi ini didapatkand dari proses pengubahan 

glukosa menjadi energi. Sementara atlet marathon membutuhkan 

ketahanan dalam berlari. Atlet maratob membutuhkan sumber 

energi yang besar dan bertahan lama. Karbohidrat yang diubah 

menjadi energi, kemudian cadangan karbohidrat yang disimpan di 

dalam tubuh akan habis, sumber energi kemudian beralih ke lemak 

dan mampu bertahan dalam waktu lama. Sehingga komposisi tubuh 

atlet marathon tentu berbeda dengan atlet sprint 100 m. 

 

2.3 Latihan 

Jelaskan sumber energi yang baik dikonsumsi oleh atlet 

berdasarkan cabornya. 
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BAB PENCERNAAN, ABSORBSI, DAN 

TRANSPORTASI KARBOHIDRAT III 
 

 

3.1 Teori 

3.1.1 Pencernaan 

Makanan yang kita konsumsi sehari – hari mengandung 

komponen karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Tipikal 

diet masyarakat di Eropa setidaknya mengandung 50% karbohidrat, 

15% protein, dan 35% lemak. Sementara untuk wilayah Asia 

kandungan karbohidratnya masih lebih dari angka tersebut. 

Karbohidrat menghasilkan sumber energi besar yang dapat 

dikonversi menjadi ATP. 

Karbohidrat pada makanan umumnya terdiri dari karbohidrat 

sederhana dan karbohidrat kompleks. Bentuk polisakarida ini perlu 

dihidrolisasi menjadi bentuk sederhana, yaitu monosakarida 

sebelum diabsorpsi dan digunakan. ketika atlet tidak mendapat 

nutrisi yang cukup, maka akan berdampak terhadap 

pertumbuhannya, berdampak pula pada sistem imun, dan dapat 

menurunkan kapasitas kerja, dalam hal ini aktivitas olahraganya. 

Di dalam organ pencernaan, karbohidrat dipecah menjadi 

monosakarida dan disakarida, selanjutnya akan melewati proses 

absorpsi. Pencernaan adalah proses pemecahan makanan dari 

bentuk kompleks menjadi bentuk sederhana. Karbohidrat 

kompleks(polisakarida) diubah menjadi monosakarida (glukosa, 

fruktosa, galaktosa). Glukosa merupakan monosakarida terbanyak 

dalam sirkulasi. Sementara galaktosa dan fruktosa akan dikonversi 

juga menjadi glukosa. 

Hidrolisis karbohidrat dimulai dari mulut. Produksi air liur yang 

mengandung amilase membantu proses katalisis dari ikatan 

glukosa. Enzim amilase bekerja memecah karbohidrat. Selanjutnya 

makanan bergerak melewati esophagus. Esophagus hanya 
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berperan sebagai transport panganan yang berdurasi 5 – 10 detik. 

Makanan bergerak menuju lambung dibantu oleh pompa pylorus. 

Lambung kemudian mensekresikan air, elektrolit HCl, mucus dan 

pepsinogen. Fungsi lambung adalah sebagai tempat menyiman 

makanan, kemudian mencampur makanan dengan getah lambung 

yang telah disekresikan, mencegah masuknya kuman, dan absorpsi 

alcohol maupun obat – obatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Sistem pencernaan 

Makanan kemudian menuju duodenum dan melewati proses 

pencernaan. Pencernaan melibatkan hidolisis molekul makanan 

menjadi molekul yang lebih kecil untuk diserap melalui epitelium 

gastrointestinal. Proses pencernaan dapat mengalami hambatan 

akibat defisiensi enzim. 

 

3.1.2 Absorpsi 

Proses absorpsi terjadi di ilium. Polisakarida diabsorpsi dalam 

bentuk monosakarida. Monosakarida yang telah melewati proses 

pencernaan selanjutnya dibawa melalui darah. Bentuk karbohidrat 
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yang didistribusikan melalui darah disebut glukosa. Orang awam 

biasa mengenal dengan istilah gula darah. Glukosa ini selanjutnya 

dibawa menuju sel untuk digunakan sebagai energi. Zat sisa di ilium 

didorong menuju kolon. Di kolon, zat tersebut kembali mengalami 

absorpsi air dan elektrolit, sedangkan sisanya ditimbun dalam 

bentuk feses. 

Metabolisme karbohidrat terdiri dari tiga fase. (1) glikolisis, (2) 

siklus kreb ,dan (3) fosforilasi oksidatif. Proses metabolisme ini 

dibantu oleh enzim dan menghasilkan hasil akhir berupa Adenosin 

Trifosfat (ATP). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Makronutrisi (karbohidrat, protein, lemak) memasuki 
rangkaian metabolisme energi mayor menghasilkan ATP. 

3.1.3 Transportasi 

Glukosa tidak dapat langsung didifusi ke sel. Glukosa harus 

berikatan terlebih dahulu dengan carrier sehingga dapat berdifusi 

ke dalam sel. 
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Ket: G = glukosa, C = carrier 

Setelah di dalam sel, ikatan antara glukosa dan carrier akan 

dilepas lagi. 

 

Ket: G = glukosa, C = carrier  

Carrier keluar sel dan mengikat glukosa lain untuk dibawa 

masuk ke dalam sel. 

 

3.1.4 Peran Hormon Insulin Pada Kadar Glukosa Darah 

Proses difusi sel dipercepat oleh hormone insulin. Ketika 

kadar glukosa di dalam dara meningkat, maka hormone insulin akan 

dilepas oleh pankreas untuk mengikat glukosa dalam darah dan 

dibawa ke jaringan sel. Insulin juga bekerja menstimulasi 

pembentukan glikogen di hati ketika seseorang tidak sedang aktif 

bergerak. 

 

 

 

G C GC

G

C

GC
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Gambar 3.3 Peran hormone insulin 

 

Jika kadar hormone insulin kurang maka proses masuknya 

glukosa ke dalam sel  akan berjalan lambat. Akibatnya glukosa 

menumpuk di dalam darah. Jika dibiarkan terus menerus maka 

dapat menimbulkan kondisi diabetes mellitus (DM). 

 

3.2 Contoh Kasus 

Atlet professional yang aktif latihan membutuhkan konsumsi 

nutrisi yang besar. Rata–rata konsumsi kalori atlet lebih besar 

daripada orang biasa. Namun hal ini normal saja sebab kalori yang 

dikonsumsi berimbang dengan kalori yang dikeluarkan saat 

aktivitas olahraga. beda halnya ketika si atlet sudah tidka aktif lagi 

berolahraga, namun konsumsi nutrisinya tetap sama saat masih 

rutin olahraga. tentu akan terjadi peningkatan kadar glukosa di 

dalam darah dan bisa mengarah ke kasus DM. 

 

3.3 Latihan 

Jelaskan proses kimiawi di dalam tubuh dari nasi yang anda 

konsumsi sampai bisa digunakan menjadi energy. 
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BAB PEMBENTUKAN DAN  

PENGURAIAN GLIKOGEN IV 
 

 

4.1 Teori 

4.1.1 Glikogenesis 

Glikogen adalah polisakarida bercabang yang ditemukan 

pada hewan. Pada semua sel mamalia, glukosa disimpan dalam 

bentuk glikogen. Glikogen juga dikenal sebagai pati hewan dan 

dianggap sebagai sumber energi utama hewan. Glikogen adalah 

polimer besar yang terdiri dari monomer glukosa.Pada sebagian 

besar jenis sel, glikogen merupakan polisakarida dan bentuk 

penyimpanan glukosa terdiri dari unit-unit glukosil yang disatukan 

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

8-10 unit glukosil dan dalam jaringan sebagai polimer berberat 

molekul sangat besar (10 – 10). Glikogen ditemukan di semua jenis 

sel, organ hati dan otot merupakan tempat penyimpanan terbanyak 

di mana berfungsi sebagai cadangan unit glukosil untuk membentuk 

ATP melalui glikolisis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur glikogen 
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Jalur biosintetik atau pembentukan glikogen dari glukosa 

merupakan suatu proses yang memerlukan energi, digunakan 

fosfat berenergi tinggi dari UTP untuk mengaktifkan residu glukosil 

menjadi UDP-glukosa. Sintesis glikogen berawal dari terjadinya 

fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase 

(di otot), atau di hati oleh enzim glukokinase dan mendapat 

tambahan energy dari ATP dan fosfat . Glukosa 6-fosfat merupakan 

prekursor untuk glikolisis, selanjutnya glukosa 6-fosfat diubah 

menjadi glukosa 1-fosfat oleh  enzim fosfoglukomutase. Glukosa 1-

fosfat akan diubah menjadi UDP-glukosa (UDP-G) merupakan titik 

cabang untuk sintesis glikogen dan dikatalisis oleh enzim UDP-

glukosa pirofosforilase. 

Sintesis glikogen dikatalisis oleh enzim glikogen sintase dan 

enzim pembentuk cabang. Proses pembentukan glikogen dari 

glukosa disebut glikogenesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Jalur pembentukan glikogen 
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Glikogen hati disintesis selama kita makan makanan yang 

mengandung karbohidrat saat kadar glukosa darah meningkat. 

Sewaktu seseorang makan makanan yang mengandung 

karbohidrat, kadar glukosa darah segera meningkat, kadar insulin 

meningkat dan kadar glukagon menurun. Peningkatan kadar 

glukosa darah dan peningkatan rasio insulin/glucagon akan 

menghambat penguraian glikogen dan merangsang sintesis atau 

pembentukan glikogen. 

 

4.1.2 Glikogenolisis 

Glikogenolisis adalah proses penguraian atau pemecahan 

glikogen menghasilkan glukosa 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim 

fosforilase. Glikogenolisis bukan merupakan proses kebalikan dari 

glikogenesis. 

(C6)n (Glikogen)   +    Pi — >  Glukosa 1-fosfat  +  (C6)n-1 (Glikogen) 

Kerja enzim ini adalah spesifik pada proses 

fosforolisis  rangkaian  1 – >  4 glikogen.  Residu glukosil terminal 

pada rantai paling luar molekul glikogen dilepas secara berurutan 

sampai yang tersisa pada tiap sisi cabang 1 – > 6 adalah kurang 

lebih 4 buah residu glukosa. 

Unit trisakarida yang tersisa dalam satu cabang, oleh enzim 

(alfa-1,4 — > alfa-1,4 glukan tranferase) dipindahkan ke cabang 

lainnya, sehingga yang tertinggal pada setiap sisi dari cabang -1,6- 

tinggal kira-kira 4 molekul glukosa. Selanjutnya pemutusan atau 

hidrolisis ikatan -1,6- dikatalisis oleh kerja enzim pemutus cabang 

(amilo-1,6 glukosidase) atau debranching enzyme yang spesifik, 

demikian seterusnya. Jadi dengan adanya gabungan kerja enzim 

fosforilase dan enzim-enzim lainnya, pemecahan glikogen menjadi 

sempurna manghasilkan glukosa 1 fosfat. 
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Gambar 4.3 Penguraian glikogen 

 

4.1.3 Peran Hormon Glukagon dan Epineprin Pada 

Metabolisme Glukosa di Hati 

Jalur Glikogenesis dan glikogenolisis, dikendalikan oleh 

enzim utama yaitu  glikogen sintesa dan glikogen fosforilase. Kerja 

kedua enzim tersebut diatur oleh serangkaian reaksi kompleks dan 

melibatkan mekanisme baik allosterik maupun modifikasi kovalen 

akibat fosforilasi dan defosforilasi protein enzim yang reversibel. 

Banyak modifikasi kovalen disebabkan oleh kerja cAMP (AMP 

siklik; asam 3,5-siklik adenilat). cAMP merupakan senyawa antara 

intrasel atau second messenger dan terlibat dalam kerja banyak 

hormon. cAMP terbentuk dari hidrolisis ATP oleh enzim adenilat 

siklase yang terdapat pada permukaan membran sel. 

Glikogen sintase dan glikogen fosforilase berada di bawah 

kendali substrat yaitu lewat kendali allosterik dan hormonal. 

Glikogen sintase akan berubah menjadi tidak aktiv jika konsentrasi 

cAMP naik, pada saat yang bersamaan, glikogen fosforilase 

mengalami aktivasi menjadi aktiv (lewat fosforilasi kinase). Kedua 

efek tersebut diperantarai oleh enzim protein kinase yang 

bergantung cAMP. Oleh karena itu, penghambatan glikogenesis 
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akan meningkatkan jumlah neto glikogenolisis. Sebaliknya, 

penghambatan glikogenolisis akan meningkatkan glikogenesis. Hal 

penting yang perlu diperhatikan di dalam pengaturan metabolisme 

glikogen (glikogenesis dan glikogenolisis) adalah bahwa reaksi 

defosforilasi enzim glikogen sintase b, fosforilase a dan fosforilase 

kinase dikatalisis oleh enzim dengan spesifitas luas yaitu protein 

fosfatase-1. Aktivitas enzim ini dihambat oleh protein kinase yang 

bergantung pada cAMP melalui inhibitor-1-fosfat. Oleh karenanya 

glikogenesis dapat dirangsang dan glikogenolisis dapat diakhiri 

secara sinkron atau sebaliknya, karena kedua proses tersebut 

disinkronkan dengan aktivitas protein kinase yang bergabung pada 

cAMP. Dengan demikian, jelaslah bahwa aktivitas enzim baik 

glikogen sitase maupun fosforilase adalah dikontrol dengan baik 

oleh cAMP. 

Sedangkan pengaturan sintesis glikogen di jaringan yang 

berbeda bersesuaian dengan fungsi glikogen di masing-masing 

jaringan. Glikogen hati berfungsi terutama sebagai penyokong 

kadar glukosa darah dalam keadaan puasa atau pada saat 

kebutuhan sangat meningkat, misalnya pada saat berolahraga, dan 

jalur penguraian dan pembentukan glikogen diatur terutama oleh 

rasio hormon insulin/glukagon dan oleh kadar glukosa darah, yang 

mencerminkan ketersediaan glukosa dalam makanan. Sedangkan 

penguraian glikogen hati juga diaktifkan oleh hormon epineprin, 

yang dilepaskan sebagai respon terhadap kegiatan fisik atau 

olahraga, keadaan hipoglikemia, atau kondisi stress lainnya di 

mana terjadi peningkatan kebutuhan yang segera akan glukosa 

darah. Sebaliknya, di otot rangka glikogen berfungsi sebagai 

cadangan unit glukosil untuk pembentukan ATP melalui glikolisis 

dan oksidasi glukosa. Akibatnya glikolisis otot terutama diatur oleh 

AMP yang memberi sinyal adanya kekurangan ATP dan oleh Ca 2+ 

yang dibebaskan selama kontraksi. Hormone epineprin yang 

dikeluarkan sebagai respon terhadap kegiatan olahraga dan 
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adanya kondisi stress lainnya, juga akan mengaktifkan jalur 

glikogenolisis otot rangka. 

Hormon insulin dan glukagon mengatur metabolisme 

glikogen hati dengan mengubah status fosforilasi glikogen 

fosforilase dalam jalur degradatif dan glikogen sintase dalam jalur 

biosintetik. Peningkatan hormon glukagon selama puasa 

mencetuskan jenjang fosforilasi yang diarahkan oleh cAMP, yang 

menyebabkan fosforilasi glikogen fosforilase menjadi enzim aktif 

dan fosforilasi glikogen sintase menjadi enzim inaktif. Akibatnya 

terjadi perangsangan terhadap penguraian glikogen sedangkan 

sintesis dihambat. Hormon glukagon mengatur metabolisme 

glikogen melalui perantara kedua intraselnya yaitu cAMP dan 

protein kinase A. Hormon glukagon dengan mengikat reseptor 

membran sel, menyalurkan sinyal melalui protein G yang 

mengaktifkan adenilat siklase, sehingga terjadi peningkatan kadar 

cAMP. Hal ini akan mengaktifkan glikogen fosforilase, akibatnya 

jalur glikogenolisis menjadi terangsang. 

Epineprin merupakan hormone fight or flight, dikeluarkan 

dari medulla adrenal sebagai respon terhadap sinyal saraf yang 

mencerminkan peningkatan kebutuhan akan glukosa. Di hati 

epineprin merangsang glikogenolisis melalui dua jenis reseptor 

yang berbeda, reseptor agonis-α dan agonis-β. Hormone epineprin 

yang bekerja pada reseptor β akan menyalurkan sinyal melalui 

protein G ke adenilat siklase, sehingga kadar cAMP meningkat dan 

aktifnya protein kinase A. sehingga pengaturan metabolism 

glikogen di hati oleh hormon glukagon dan epineprin adalah sama. 

Sedangkan yang bekerja pada reseptor α akan mengaktifkan 

glikogenolisis dengan meningkatkan kadar Ca 2+ di hati dan 

diperantarai oleh perantara kedua yaitu PIP2-Ca 2+. 
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Gambar 4.4 Pengaturan metabolisme glikogen di hati 

 

Sedangkan regulasi glikogenolisis di otot rangka 

berhubungan dengan ketersediaan ATP untuk kontraksi otot. 

Glikogen otot rangka menghasilkan glukosa 1-fosfat dan sejumlah 

kecil glukosa bebas. Glikogen otot rangka akan diuraikan jika 

kebutuhan pembentukan ATP meningkat, dan hal ini terjadi selama 

glikolisis anaerob pada jaringan yang memiliki sedikit mitokondria, 

kandungan enzim glikolitik yang lebih tinggi dan kadar glikogen 

yang lebih tinggi yaitu pada serat glikolitik kejang yang cepat. 

Proses ini sering terjadi pada permulaan kegiatan olahraga yaitu 

pada sat sebelum terjadi vasodilatasi untuk membawa bahan bakar 

yang berasal dari darah. Sehingga kontrol penguraian glikogen otot 

rangka harus berespons sangat cepat terhadap kebutuhan akan 

ATP, yang ditunjukkan oleh peningkatan AMP. 

Metabolisme glikogen di otot dan di hati kontrolnya berbeda, 

yaitu (1) glukagon tidak memiliki pengaruh terhadap otot, sehingga 

kadar glikogen otot tidak berubah-ubah mengikuti keadaan puasa 

atau makan, (2) AMP merupakan activator alosterik bagi isozim 

glikogen fosforilase otot, tetapi bukan bagi hati, (3) pengaruh Ca 2+ 

otot terutama disebabkan pelepasan Ca 2+ dari retikulum 
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sarkoplasma setelah perangsangan saraf dan bukan disebabkan 

ambilan yang dirangsang oleh hormon epineprin, (4) glukosa bukan 

merupakan activator fisiologis glikogen sintase di otot, (5) glikogen 

adalah inhibitor umpan balik yang lebih kuat bagi glikogen sintase 

otot dibandingkan glikogen sintase hati. Dengan demikian, hidrolisis 

ATP menjadi ADP dan peningkatan AMP yang dihasilkan oleh 

adenilat siklase selama otot berkontraksi dapat secara langsung 

merangsang glikogenolisis untuk menghasilkan bahan bakar bagi 

jalur glikolitik. Pengaktifan subunit kalsium-kalmodulin pada 

fosforilase kinase oleh Ca 2+yang dilepaskan dari reticulum 

sarkoplasma sewaktu otot berkontraksi merupakan cara cepat dan 

langsung untuk merangsang penguraian glikogen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Pengaktifan glikogen fosforilase otot selama 
berolahraga 

 

Jalur glikogenolisis pada otot rangka dicetuskan oleh 

adanya kontraksi otot, impuls saraf dan hormone epineprin. AMP 

yang dihasilkan dari penguraian ATP selama kontraksi otot secara 

allosteric akan mengaktifkan glikogen fosforilase b, selanjutnya 

impuls saraf yang mencetuskan kontraksi melapaskan Ca 2+ dari 

retikulum sarkoplasma dan Ca 2+ akan berikatan dengan 

kalmodulin merupakan protein modifikator yang mengaktifkan 

enzim fosforilase kinase. Fosforilase kinase juga diaktifkan melalui 

fosforilasi oleh protein kinase A. pembentukan cAMP dan 
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pengaktifan protein kinase A dicetuskan oleh pengikatan hormone 

epineprin ke reseptor di membran plasma. 

Dalam keadaan normal, jalur glikogenolisis otot 

menyediakan glukosa yang diperlukan untuk bermacam-macam 

olahraga dengan intensitas tinggi yang memerlukan glikolisis 

anaerob, misalnya pada olahraga angkat beban. sedangkan 

olahraga treadmill menggunakan glukosa darah yang disediakan 

oleh glikogenolisis hati. 

 

Rangkuman: 

1. Glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat utama 

didalam hati dan otot mamalia. 

2. Glikogen hati fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan 

kadar glukosa darah pada kondisi intake glukosa rendah, . 

glikogen otot digunakan sebagai sumber bahan bakar pada saat 

intake glukosa rendah. 

3. Glikogen disintesis dari glukosa dan prekursor lainnya melalui 

lintasan glikogenesis. Pemecahannya melalui lintasan terpisah 

yang dikenal dengan glikogenolisis. Glikogenolisis dalam hati 

menghasilkan glukosa dan dalam otot asam laktat yang masing-

masing terjadi akibat ada tidaknya enzim glukosa 6-fosfatase. 

4. AMP siklik (cAMP) menginterograsikan pengaturan 

glikogenolisis dan glikogenesis secara timbal balik dengan 

mendorong aktivasi enzim fosforilase dan inhibisi glikogen 

sintetase. 

5. Jalur glikogenolisis otot menyediakan glukosa yang diperlukan 

untuk bermacam-macam olahraga dengan intensitas tinggi yang 

memerlukan glikolisis anaerob. 

 

4.2 Contoh Kasus 

Seorang olahragawan tiba-tiba mengalami pingsan setelah 

melakukan lari di atas treadmill selama 1 jam. Sebelumnya dia 
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menyuntik dirinya dengan insulin untuk memperoleh efek anabolik 

terhadap peningkatan massa otot seperti yang dia baca di majalah 

fitness. Dalam keadaan normal, jalur glikogenolisis otot 

menyediakan glukosa yang diperlukan untuk bermacam-macam 

olahraga dengan intensitas tinggi yang memerlukan glikolisis 

anaerob, misalnya pada olahraga angkat beban. sedangkan 

olahraga treadmill menggunakan glukosa darah yang disediakan 

oleh glikogenolisis hati. Akibat penyuntikan insulin sebelum 

berolahraga mengyebabkan aktifnya transport glukosa ke dalam 

otot rangka dan sintesis glikogen, disisi lain menghambat 

glikogenolisis. Olahraga yang dilakukannya selama terus menerus 

menggunakan glukosa darah, dalam keadaan normal dapat 

ditunjang oleh penguraian glikogen. Namun pada kasus ini 

pembentukan glikogen diaktifkan akibat pemberian insulin dan 

penguraian glikogen dihambat. 

 

4.3 Latihan 

a. Analisis  pemenuhan kebutuhan energi pada seorang atlet 

renang, dengan berat badan 48 Kg, tinggi badan 156 cm. 

b. Analisis pemenuhan kebutuhan energi pada atlet lari marathon 

3 Km yang menjalani puasa, dengan berat badan 43 Kg, tinggi 

158 cm. 
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BAB METABOLISME GLUKOSA 

DI HATI V 
 

 

5.1 Teori 

5.1.1 Glikolisis 

Pada proses pencernaan mengubah karbohidrat besar 

menjadi monosakarida, yang dapat diserap ke dalam aliran darah. 

Glukosa, suatu monosakarida merupakan gula yang paling 

sederhana dan banyak dijumpai dalam darah manusia. Oksidasi 

karbohidrat menjadi CO2 dan H2O di dalam tubuh menghasilkan 

energi sekitar 4 kkal/kg. dengan kata lain setiap gram karbohidrat 

yang kita makan menghasilkan energi sekitar 4 kkal.   

Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian 

glukosa (yang memiliki 6 atom C) menjadi asam piruvat (senyawa 

yang memiliki 3 atom C), NADH, dan ATP. NADH (Nikotinamida 

Adenina Dinukleotida Hidrogen) adalah koenzim yang mengikat 

elektron (H), sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. 

ATP (adenosin trifosfat) merupakan senyawa berenergi tinggi. 

Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada 

proses glikolisis, setiap 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul 

asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Glikolisis memiliki sifat-sifat, 

antara lain: glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun 

anaerob, glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peranan 

ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan (mentransfer) 

fosfat dari molekul yang satu ke molekul yang lain. Pada sel 

eukariotik, glikolisis terjadi di sitoplasma(sitosol). Glikolisis terjadi 

melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi 

dan 5 tahapan pelepasan energi.  

Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi 

yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. 

Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahap pelepasan energi 
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adalah 4 ATP dan 2 NADH. Dengan demikian, selisih energi atau 

hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP + 2 NADH. Glikolisis terutama 

berfungsi menghasilkan ATP pada sebagian besar jaringan, namun 

di hati glikolisis memiliki fungsi lain yang dapat berubah sesuai 

keadaan fisiologis. Setelah makan glikolisis menghasilkan karbon 

untuk keperluan sintesis asam lemak di hati dan untuk 

pembentukan gliserol 3-fosfat yang bergabng dengan asam lemak 

untuk membentuk triasilgliserol. Sedangkan selama puasa, reaksi 

glikolisis banyak yang berbalik untuk mempertahankan kadar 

glukosa dalam darah.  

Glikolisis secara harfiah berarti pemecahan glukosa atau 

dekomposisi. Melalui proses ini, satu molekul glukosa sepenuhnya 

dipecah untuk menghasilkan dua molekul asam piruvat, dua 

molekul ATP dan dua NADH (Reduced nikotinamida adenin 

dinukleotida) radikal yang membawa elektron yang dihasilkan. 

Butuh waktu bertahun-tahun penelitian melelahkan dalam biokimia 

yang mengungkapkan tahap-tahap glikolisis yang membuat 

respirasi selular mungkin. Berikut adalah berbagai tahap yang 

disajikan dalam urutan awal terjadinya dengan glukosa sebagai 

bahan baku utama. Seluruh proses melibatkan sepuluh tahap 

dengan membentuk produk pada setiap tahap dan setiap tahap 

diatur oleh enzim yang berbeda.  

Tahap1: Fosforilasi Glukosa 

Tahap pertama adalah fosforilasi glukosa (penambahan 

gugus fosfat). Reaksi ini dimungkinkan oleh heksokinase enzim, 

yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP (Adenosine 

Triphsophate) dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya 

menjadi glukosa 6-fosfat. Dalam proses satu ATP molekul, yang 

merupakan mata uang energi tubuh, digunakan dan akan 

ditransformasikan ke ADP (Adenosin difosfat), karena pemisahan 

satu kelompok fosfat. Reaksi keseluruhan dapat diringkas sebagai 

berikut: 
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Glukosa (C6H12O6) + + ATP heksokinase → Glukosa 6-Fosfat 

(C6H11O6P1) + ADP 

Tahap 2: Produksi Fruktosa-6 Fosfat 

Tahap kedua adalah produksi fruktosa 6-fosfat. Hal ini 

dimungkinkan oleh aksi dari enzim phosphoglucoisomerase. 

Kerjanya pada produk dari tahap sebelumnya, glukosa 6-fosfat dan 

berubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang merupakan isomer nya 

(Isomer adalah molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang 

sama tetapi susunan berbeda dari atom). Reaksi seluruh diringkas 

sebagai berikut: 

Glukosa 6-Fosfat (C6H11O6P1) + Phosphoglucoisomerase 

(Enzim) → Fruktosa 6-Fosfat (C6H11O6P1) 

Tahap 3: Produksi Fruktosa 1, 6-difosfat 

Pada tahap berikutnya, Fruktosa isomer 6-fosfat diubah 

menjadi fruktosa 1, 6-difosfat dengan penambahan kelompok 

fosfat. Konversi ini dimungkinkan oleh fosfofruktokinase enzim yang 

memanfaatkan satu molekul ATP lebih dalam proses. Reaksi ini 

diringkas sebagai berikut: 

Fruktosa 6-fosfat (C6H11O6P1) + fosfofruktokinase (Enzim) + ATP 

→ Fruktosa 1, 6-difosfat (C6H10O6P2) 

Tahap 4: Pemecahan Fruktosa 1, 6-difosfat 

Pada tahap keempat, adolase enzim membawa pemisahan 

Fruktosa 1, 6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda yang 

keduanya isomer satu sama lain. Kedua gula yang terbentuk adalah 

gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Reaksi berjalan 

sebagai berikut: 

Fruktosa 1, 6-difosfat (C6H10O6P2) + Aldolase (Enzim) → 

gliseraldehida fosfat (C3H5O3P1) + Dihydroxyacetone fosfat 

(C3H5O3P1) 

Tahap 5: interkonversi Dua Glukosa 

Fosfat dihidroksiaseton adalah molekul hidup pendek. 

Secepat itu dibuat, itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida 
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oleh enzim yang disebut fosfat triose. Jadi dalam totalitas, tahap 

keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul 

gliseraldehida fosfat. 

Dihidroksiaseton fosfat (C3H5O3P1) + Triose Fosfat → 

gliseraldehida fosfat (C3H5O3P1) 

Tahap 6: Pembentukan NADH & 1,3-Diphoshoglyceric 

Tahap keenam melibatkan dua reaksi penting. Pertama 

adalah pembentukan NADH dari NAD + (nicotinamide adenin 

dinukleotida) dengan menggunakan enzim dehydrogenase fosfat 

triose dan kedua adalah penciptaan 1,3-diphoshoglyceric asam dari 

dua molekul gliseraldehida fosfat yang dihasilkan pada tahap 

sebelumnya. Reaksi keduanya adalah sebagai berikut: 

Fosfat dehidrogenase Triose (Enzim) + 2 NAD + + 2 H-→ 2NADH 

(Reduced nicotinamide adenine dinucleotide) + 2 H + 

Triose fosfat dehidrogenase gliseraldehida fosfat + 2 (C3H5O3P1) 

+ 2P (dari sitoplasma) → 2 molekul asam 1,3-diphoshoglyceric 

(C3H4O4P2). 

Tahap 7: Produksi ATP & 3-fosfogliserat Asam 

Tahap ketujuh melibatkan penciptaan 2 molekul ATP 

bersama dengan dua molekul 3-fosfogliserat asam dari reaksi 

phosphoglycerokinase pada dua molekul produk 1,3-

diphoshoglyceric asam, dihasilkan dari tahap sebelumnya. 

2 molekul asam 1,3-diphoshoglyceric (C3H4O4P2) + + 2ADP 

phosphoglycerokinase → 2 molekul 3-fosfogliserat acid 

(C3H5O4P1) + 2ATP (Adenosine Triphosphate). 

Tahap 8: Relokasi Atom Fosfor 

Tahap delapan adalah reaksi penataan ulang sangat halus 

yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3-fosfogliserat 

asam dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan 

menciptakan 2 - asam fosfogliserat. Reaksi seluruh diringkas 

sebagai berikut: 
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2 molekul 3-fosfogliserat acid (C3H5O4P1) + 

phosphoglyceromutase (enzim) → 2 molekul asam 2-fosfogliserat 

(C3H5O4P1). 

Tahap 9: Penghapusan Air 

The enolase enzim datang ke dalam bermain dan 

menghilangkan sebuah molekul air dari 2-fosfogliserat acid untuk 

membentuk asam yang lain yang disebut asam phosphoenolpyruvic 

(PEP). Reaksi ini mengubah kedua molekul 2-fosfogliserat asam 

yang terbentuk pada tahap sebelumnya. 

2 molekul asam 2-fosfogliserat (C3H5O4P1) + enolase (enzim) -> 2 

molekul asam phosphoenolpyruvic (PEP) (C3H3O3P1) + H2O 2 

Tahap 10: Pembentukan piruvat Asam & ATP 

Tahap ini melibatkan penciptaan dua molekul ATP bersama 

dengan dua molekul asam piruvat dari aksi kinase piruvat enzim 

pada dua molekul asam phosphoenolpyruvic dihasilkan pada tahap 

sebelumnya. Hal ini dimungkinkan oleh transfer dari atom fosfor dari 

asam phosphoenolpyruvic (PEP) untuk ADP (Adenosin trifosfat). 

2 molekul asam phosphoenolpyruvic (PEP) (C3H3O3P1) + + 2ADP 

kinase piruvat (Enzim) → 2ATP + 2 molekul asam piruvat. 

Secara keseluruhan tahapan proses jalur glikolisis dapat 

dilihat dan dijelaskan secara bagan, berikut: 
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Gambar 5.1 Jalur glikolisis 

5.1.2 Glukoneogenesis 

Glukoneogenesis merupakan proses sintesis glukosa dari 

precursor bukan karbohidrat, terjadi terutama di hati pada keadaan 

puasa. Pada keadaan kelaparan yang ekstrim, korteks ginjal juga 

akan membentuk glukosa dan digunakan oleh medulla ginjal, 

sebagian glukosa masuk ke dalam darah. Glukoneogenesis 

merupakan mekanisme dan reaksi-reaksi yang merubah senyawa 

non karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Substrat utama 

glukoneogenesis adalah asam amino glukogenik, asam laktat, 

gliserol dan asam propionat. Organ yang berperan adalah hati dan 
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ginjal, karena keduanya mengandung enzim-enzim yang 

diperlukan. Glukoneogenesis memenuhi kebutuhan tubuh akan 

glukosa pada saat karbohidrat dalam diet tidak tersedia dengan 

cukup. Glukosa secara terus-menerus diperlukan sebagai sumber 

energi bagi sistem syaraf dan eritrosit, dalam jaringan adiposa 

sebagai sumber gliserol-gliserida, dan di dalam banyak jaringan 

tubuh mungkin berperan dalam mempertahankan kadar senyawa-

antara pada siklus asam sitrat. Glukosa merupakan satu-satunya 

bahan bakar yang memasok energi bagi otot skelet dalam keadaan 

anaerob. Glukosa merupakan prekursor laktosa di dalam kelenjar 

mammae dan secara aktif diambil oleh janin. Mekanisme 

glukoneogenesis digunakan untuk membersihkan darah dari hasil 

metabolisme di jaringan misalnya laktat dari otot dan eritrosit, serta 

gliserol yang secara kontinyu diproduksi oleh jaringan adiposa. 

Pada hewan pemamah biak, propionat adalah asam lemak 

glukogenik utama yang dihasilkan dalam proses digesti karbohidrat 

merupakan substrat penting jalur glukoneogenesis. 

Energi barrier menghalangi pembalikan sederhana dari 

glikolisis antara piruvat dan fosfoenol piruvat, antara fruktosa 1,6-

difosfat dan fruktosa 6-fosfat, antara glukosa 6-fosfat dan glukosa, 

dan antara glukosa 1-fosfat dan glikogen. Semua reaksi tersebut 

adalah reaksi tidak seimbang, dengan melepas banyak energi 

bebas sebagai panas, sehingga secara fisiologis irreversibel. 

 a. Piruvat dan fosfoenol piruvat. Cara mengatasi barier energi 

antara piruvat dan fosfoenol piruvat. Di dalam mitokondria terdapat 

enzim piruvat karboksilase, dengan adanya ATP, biotin dan CO2 

mengkatalisis perubahan piruvat menjadi oksaloasetat Fosfoenol 

piruvat karboksitast mengkatalisis perubahan oksaloasetat menjadi 

fosfoenol piruvat, memerlukan fosfat energi tinggi (GTP atau ITP) 

dan dibebaskan CO2. Laktat oleh laktat dehidrogenase diubah 

menjadi piruvat dan kemudian dapat diubah menjadi fosfoenol 
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piruvat dengan melampaui energi barter antara piruvat dan 

fosfoenol piruvat.  

b. Fruktosa 1,6-bisfosfat dan fruktosa 6-fosfat. Perubahan 

fruktosa 1,6-difosfat menjadi fruktosa 6-fosfat memerlukan enzim 

fruktosa 1,6 bisfosfatase. Enzim ini terdapat dalam hepar dan ginjal, 

tidak terdapat dalam otot jantung dan otot polos. Enzi mini sangat 

penting dilihat dari keberadaannya, karena menentukan dapat 

tidaknya suatu jaringan mensintesis glikogen bukan hanya dari 

piruvat tetapi juga dari triosafosfat. 

c. Glukosa 6-fosfat dan glukosa. Perubahan glukosa 6-fosfat 

menjadi glukosa dikatalisis oleh enzim spesifik yaitu glukosa 6-

fosfatase. Enzim ini terdapat dalam hepar dan ginjal, tidak terdapat 

dalam jaringan adipose dan otot. Keberadaannya memungkinkan 

jaringan tersebut untuk menambah glukosa ke dalam darah .  

d. Glukosa 1-fosfat dan glikogen. Pemecahan glikogen menjadi 

glukosa 1-fosfat dikatalisis oleh enzim fosforilase. Sintesis glikogen 

melibatkan suatu jalur yang berbeda melalui pembentukan uridin 

difosfat glukosa dan aktivitas glikogen sintase. 

Enzim-enzim kunci tersebut diatas memungkinkan 

pembalikan glikolisis untuk memainkan peran utama dalam jalur 

glukoneogenesis. Setelah transaminasi dan deaminasi asam-asam 

amino glukogenik membentuk piruvat dan senyawa-antara siklus 

asam sitrat, selanjutnya akan diubah menjadi glukosa dan glikogen. 

Laktat membentuk piruvat dan harus memasuki mitokondria 

sebelum diubah menjadi oksaloasetat dan akhirnya menjadi 

glukosa. 

 Propionat merupakan sumber utama glukosa pada hewan 

pemamah biak, dan memasuki lintasan glukoneogenesis lewat 

siklus asam sitrat setelah perubahannya menjadi suksinil koA. 

Propionat pertama-tama diaktifkan dengan ATP dan koA oleh enzim 

asil koA sintetase, menjadi propionil koA. Senyawa ini memfiksasi 

CO2 membentuk D-metil malonil koA, dikatalisis enzim propionil 
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koA karboksilase. D-metil malonil koA diubah menjadi bentuk 

stereoisomernya yaitu L-metil malonil koA oleh enzim metil malonil 

koA rasemase yang memerlukan vitamin B12 sebagai koenzim. 

Propionat dapat pula digunakan dalam sintesis asam lemak dalam 

jaringan adipose dan kelenjar mammae.  

Gliserol merupakan suatu hasil metabolisme jaringan 

adipose, dan hanya jaringan yang mempunyai enzim gliserol kinase 

yang dapat menggunakan senyawa gliserol. Enzim tersebut 

memerlukan ATP, terdapat dalam hepar dan ren. Gliserol kinase 

mengkatalisis perubahan gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Jalur ini 

berhubungan dengan tahap triosafosfat pada jalur glikolisis, karena 

gliserol 3-fosfat dapat dioksidasi menjadi dihidroksi aseton fosfat 

oleh NAD+ dengan adanya enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase. 

Hepar dan ren mampu mengubah gliserol menjadi glukosa darah 

dengan menggunakan enzim tersebut, beberapa enzim glikolisis 

dan enzim spesifik pada jalur glukoneogenesis yaitu fruktosa 1,6-

bisfosfatase dan glukosa 6-fosfatase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Jalur glikolisis dan glukoneogenesis 
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5.1.3 Peran Hormon Pada Metabolisme Glukosa di Hati 

Jalur glikolisis menghasilkan asam piruvat yang berfungsi 

sebagai prekursor untuk sintesis ATP dan asam lemak. Glukosa 

oleh enzim glukokinase di hati mengalami fosforilasi sehingga 

enzim ini merupakan enzim yang paling aktif setelah makan, saat 

kadar glukosa di vena porta hepatis tinggi dan diinduksi oleh 

hormon insulin. Peningkatan kadar insulin dalam darah dan 

penurunan kadar glucagon (peningkatan rasio insulin/glukagon) 

setelah makan makanan tinggi karbohidrat akan meningkatkan 

konsentrasi fruktosa 2,6-bifosfat yang merupakan activator alosterik 

khusus fosfofruktokinase-1 (PFK-1). fruktosa 2,6-bifosfat dihasilkan 

dalam jaringan oleh enzim fosfofruktokinase 2. Di saat rasio 

insulin/glucagon tinggi (setelah makan) maka aktivitas enzim ini 

meningkat dan mensintesis fruktosa 2,6-bifosfat dari fruktosa 6-

fosfat dan ATP. Sedangkan pada saat rasio insulin/glukagon 

menurun (selama berpuasa), enzim ini mengalami fosforilasi oleh 

protein kinase A (PKA). Fosforilasi meningkatkan aktivitas fosfatase 

dan menghambat kinase enzim bifungsional dan fruktosa 2,6-

bifosfat diubah kembali menjadi fruktosa 6-fosfat menghasilkan 

fosfat inorganik (Pi) dan bukan ATP. Setelah makan makanan tinggi 

karbohidrat , fosfofruktokinase-2 mengalami deforforilasi sehingga 

kadarnya meningkat, fosfofruktokinase-1 menjadi aktif dan terjadi 

perangsangan terhadap jalur glikolisis, glukosa akan diubah 

menjadi asam lemak di hati.  

Di hati glikolisis juga diatur oleh kerja insulin dan glukagon 

yang dikatalisis oleh enzim  piruvat kinase. Selama puasa, glukagon 

menyebabkan pengaktifan protein kinase A. Setelah makan 

makanan tinggi karbohidrat akan menurunkan aktivitas PKA dan 

merangsang fosfatase sehingga piruvat kinase menjadi aktif. 

Piruvat kinase juga diaktivkan oleh fruktosa 1,6-bisfosfat. 
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 Dalam glukoneogenesis, sintesis oksaloasetat dari 

bikarbonat dan piruvat dikatalisis enzim piruvat karboksilase yang 

memerlukan asetil KoA sebagai aktivator alosterik. Asetil koA 

terbentuk dari piruvat, dengan demikian akan menjamin 

ketersediaan oksaloasetat dan menjamin oksidasi selanjutnya 

dalam siklus asam sitrat melalui pengaktifan enzim piruvat 

karboksilase. Pengaktifan piruvat karboksilase dan inhibisi timbal-

balik piruvat dehidrogenase oleh asetil koA yang berasal dari 

oksidasi asam lemak membantu menerangkan oksidasi asam 

lemak menghindari oksidasi piruvat dan merangsang 

glukoneogenesis di dalam hepar. Hubungan timbal-balik antara 

pengaktifan piruvat dehidrogenase dan piruvat karboksilase dalam 

hepar dan ginjal akan mengubah nasib metabolisme piruvat, begitu 

jaringan menunjukkan perubahan dari oksidasi karbohidrat lewat 

glikolisis menjadi glukoneogenesis saat peralihan dari keadaan 

kenyang ke kelaparan. 

Peran utama oksidasi asam lemak dalam meningkatkan 

glukoneogenesis adalah untuk memasok ATP yang diperlukan 

dalam reaksi piruvat karboksilase dan fosfoenol piruvat 

karboksilase. Enzim lain pengendalian umpan—balik adalah 

fosfofruktokinase-1. Enzim kunci dalam pengaturan glikolisis ini 

dihambat oleh sitrat dan ATP, diaktifkan oleh AMP. AMP 

merupakan indicator yang menunjukkan status energi sel. Adanya 

enzim adenililkinase didalam hepar dan jaringan lain 

memungkinkan pengimbangan reaksi yang cepat ATP + AMP 

2ADP. Kalau ATP digunakan, akan terbentuk ADP, selanjutnya 

kadar AMP akan naik. Karena kadar ATP bisa 50 kali Iebih besar 

dari pada kadar AMP pada keadaan seimbang, sedikit penurunan 

kadar ATP akan menyebabkan peningkatan kadar AMP beberapa 

kali lipat. Jadi perubahan kadar AMP yang besar berfungsi sebagai 

penguat metabolik bagi perubahan kadar ATP yang kecil. 

Mekanisme ini memungkinkan aktifitas fosfofruktokinase-1 sangat 
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peka terhadap perubahan status energi sel ysng kecil, dan untuk 

mengendalikan jumlah karbohidrat yang melewati jalur glikolisis 

sebelum memasuki siklus asam sitrat. Peningkatan kadar AMP 

dapat pula menjelaskan mengapa pada saat hipoksia terjadi 

peningkatan glikolisis, sedangkan kadar ATP turun. Secara 

bersamaan AMP akan mengaktifkan fosforilase sehingga 

meningkatkan glikogenolisis.  

Penghambatan fosfofruktokinase-1 oleh sitrat dan ATP 

dapat menjelaskan penghematan oksidasi asam lemak terhadap 

oksidasi glukosa. Penghambatan fosfofruktokinase-1 

mengakibatkan penumpukan glukosa 6-fosfat yang selanjutnya 

akan menghambat pengambilan glukosa dalam jaringan 

ekstrahepatik lewat inhibisi alosterik heksokinase.  

 

FRUKTOSA 2,6-BISFOSFAT MEMPUNYAI PERAN UNIK 

DALAM PENGATURAN GLIKOLISIS DAN GLUKONEOGENESIS 

DI DALAM HATI 

Efektor alosterik positif paling poten dari fosfofruktokinase-1 

dan inhibitor fruktosa 1,6-bisfosfatase didalam hepar adalah 

fruktosa 2,6-bisfosfat. Senyawa ini mengurangi inhibisi 

fosfofruktokinase-1 oleh ATP dan meningkatkan afinitas terhadap 

fruktosa 6-fosfat. Ia juga menghambat enzim fruktosa 1,6-

bisfosfatase dengan meningkatkan nilai Km untuk fruktosa 1,6-

bisfosfat. Konsentrasinya dibawah kendali substrat (alosterik) 

maupun hormonal (modifikasi kovalen). Fruktosa 2,6-bisfosfat 

dibentuk melalui fosforilasi fruktosa 6-fosfat oleh enzim 

fosfofruktokinase-2. enzim ini dibawah kendali alosterik fruktosa 6-

fosfat, kalau kadarnya naik sebagai akibat melimpahnya glukosa, 

akan merangsang kinase dan menghambat fosfatase. 

 Sebaliknya dalam keadaan kekurangan glukosa, hormon 

glukagon akan merangsang produksi cAMP dan enzim ini 

selanjutnya menghilangkan aktifitas fosfofruktokinase-2 serta 
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mengaktifkan fruktosa 2,6-bisfosfatase melalui reaksi fosforilasi. 

Jadi dalam keadaan glukosa melimpah, kadar fruktosa 2,6-bisfosfat 

akan meningkat sehingga merangsang glikolisis dengan 

mengaktifkan fosfofrukltokinase-1 dan menghambat fruktosa 1,6-

bisfosfatase. Dalam keadaan kekurangan glukosa, 

glukoneogenesis dirangsang oleh penurunan kadar fruktosa 2,6-

bisfosfat, yang kemudian menghilangkan aktifitas fosfofruktokinase-

1 dan meniadakan penghambatan kerja fruktosa 1,6-bisfosfatase. 

Mekanisme ini juga menjamin bahwa stimulasi glukagon pada 

glikogenolisis di dalam hepar tidak akan mengakibatkan glikolisis 

tetapi pelepasan glukosa. 

Pengaturan glukoneogenesis. Walaupun glukoneogenesis 

berlangsung selama puasa, jalur ini juga dapat dirangsang selama 

olahraga yang lama, diet tinggi protein dan pada keadaan stress. 

Faktor yang mendorong secara keseluruhan aliran karbon dari 

piruvat ke glukosa meliputi ketersediaan substrat dan perubahan 

aktivitas atau jumlah enzim kunci pada jalur glikolisis dan 

glukoneogenesis. 

1. Ketersediaan substrat 

Glukoneogenesis dirangsang oleh aliran substrat utamanya 

dari jaringan perifer ke hati. Gliserol dibebaskan dari jaringan 

adipose apabila kadar insulin menurun dan kadar hormone 

glucagon atau hormone stress seperti epineprin dan kortisol 

meningkat di dalam darah. Laktat dihasilkan dari otot selama 

berolahraga dan oleh sel darah merah. Asam amino dibebaskan 

dari otot apabila kadar insulin rendah atau apabila kadar kortisol 

meningkat. Asam amino juga tersedia untuk gluconeogenesis 

apabila asupan makanan tinggi protein dan asupan makanan 

rendah karbohidrat. 

2. Aktivitas atau jumlah enzim kunci 

Tiga langkah dalam jalur glukoneogenesis yang diatur: 
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a. Piruvat menjadi fosfoenolpiruvat 

Piruvat, merupakan substrat kunci untuk jalur 

gluconeogenesis, berasal dari laktat dan asam amino terutama 

alanine. Pada kondisi yang menguntungkan gluconeogenesis, 

piruvat tidak diubah menjadi asetil KoA akan tetapi diubah menjadi 

oksaloasetat oleh piruvat karboksilase, dan fosfoenol piruvat 

membalikkan langkah pada glikolisis dan akhirnya membentuk 

glukosa. 

b. Fruktosa 1,6-bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat 

Karbon pada fosfoenolpiruvat membalikkan langkah 

glikolisis membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan mengeluarkan fosfat 

inorganic dan menghasilkan fruktosa 6-fosfat 

c. Glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 

Glukosa 6-fosfat mengkatalisis perubahan glukosa 6-fosfat 

menjadi glukosa dan kemudian akan dikeluarkan dari sel hati.enzim 

glikolitik glukokinase tidak aktif selama gluconeogenesis dan sangat 

tidak aktif selama puasa karena kadar glukosa dalam darah rendah 

(sekitar 5 mM). 

 

Rangkuman 

1. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa 

(yang memiliki 6 atom C) menjadi asam piruvat (senyawa yang 

memiliki 3 atom C), NADH, dan ATP. NADH (Nikotinamida 

Adenina Dinukleotida Hidrogen) adalah koenzim yang mengikat 

elektron (H), sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. 

2. Pada proses glikolisis, setiap 1 molekul glukosa diubah menjadi 

2 molekul asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP, serta memiliki sifat-

sifat, antara lain: glikolisis dapat berlangsung secara aerob 

maupun anaerob. 

3. Glukoneogenesis merupakan mekanisme dan reaksi-reaksi 

yang merubah senyawa non karbohidrat menjadi glukosa atau 

glikogen. Substrat utama glukoneogenesis adalah asam amino 
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glukogenik, asam laktat, gliserol dan asam propionat. Organ 

yang berperan adalah hati dan ginjal. 

4. Di hati glikolisis diatur oleh kerja insulin dan glukagon yang 

dikatalisis oleh enzim  piruvat kinase. 

5. Pengaturan glukoneogenesis berlangsung selama puasa, 

selama olahraga yang lama, diet tinggi protein dan keadaan 

stres. 

 

5.2 Latihan 

a. Selama latihan fisik seorang atlet memiliki kadar laktat dalam 

darah 7,2 mM, pH darah 7,14. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

b. Ratih seorang  dengan berat badan 94 Kg, tinggi Badan 156 

cm ingin melalukan penurunan berat badan sebanyak 4 kg 

perminggu. Bagaimana saran saudara? 
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BAB PEMELIHARAAN KADAR  

GLUKOSA DARAH SELAMA  

PUASA DAN BEROLAHRAGA 

VI 

 

 

 

6.1 Teori 

6.1.1 Konsep Dasar Pengeturan Metabolisme Karbohidrat 

Glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada kadar 

glukosa dalam darah yang konsentrasinya diatur ketat oleh tubuh. 

Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah sumber utama energi 

untuk sel- sel tubuh. Umumnya tingkat glukosa dalam darah 

bertahan pada batas-batas 4-8 mmol/L/hari (70-150 mg/dl), kadar 

ini meningkat setelah makan dan biasanya berada pada level 

terendah di pagi hari sebelum orang-orang mengkonsumsi 

makanan. 

Kadar glukosa darah sepanjang hari bervariasi dimana akan 

meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam. 

Kadar glukosa darah yang normal pada pagi hari setelah malam 

sebelumnya berpuasa adalah 70-110 mg/dL darah. Kadar glukosa 

darah biasanya kurang dari 120-140 mg/dL pada 2 jam setelah 

makan atau minum cairan yang mengandung glukosa maupun 

karbohidrat lainnya (Price, 2005). 8 Kadar glukosa darah yang 

normal cenderung meningkat secara ringan tetapi bertahap setelah 

usia 50 tahun, terutama pada orang- orang yang tidak aktif 

bergerak. Peningkatan kadar glukosa darah setelah makan atau 

minum merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga 

mencegah kenaikan kadar glukosa darah yang lebih lanjut dan 

menyebabkan kadar glukosa darah menurun secara perlahan. 
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Metode Pengukuran Kadar Glukosa Darah Macam-macam 

pemeriksaan glukosa darah:  

1. Glukosa darah sewaktu Pemeriksaan glukosa darah yang 

dilakukan setiap waktu sepanjang hari tanpa memperhatikan 

makanan terakhir yang dimakan dan kondisi tubuh orang tersebut.  

2. Glukosa darah puasa dan 2 jam setelah makan. Pemeriksaan 

glukosa darah puasa adalah pemeriksaan glukosa yang dilakukan 

setelah pasien berpuasa selama 8-10 jam, sedangkan pemeriksaan 

glukosa 2 jam setelah makan adalah pemeriksaan yang dilakukan 

2 jam dihitung setelah pasien menyelesaikan makan. 

Setelah makan makanan yang mengandung karbohidrat, 

kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Sebagian glukosa 

akan disimpan dalam hati sebagai glikogen. Setelah 2 atau 3 jam 

berpuasa, glikogen akan mulai diuraikan oleh proses glikogenolisis 

dan glukosa yang terbentuk akan dilepaskan ke dalam darah. 

Seiring dengan penurunan simpanan glikogen, juga terjadi 

penguraian triasilgliserol dari jaringan adipose, yang menghasilkan 

asam lemak sebagai bahan bakar alternative dan gliserol untuk 

sintesis glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Asam amino juga 

dibebaskan dari otot untuk berfungsi sebagai precursor 

glukoneogenik. Setelah puasa satu malam, kadar glukosa dalam 

darah dipertahankan baik oleh glikogenolisis maupun 

gluconeogenesis. Namun setelah 30 jam berpuasa simpanan 

glikogen hati akan habis dan sesudah itu jalur gluconeogenesis 

merupakan satu-satunya sumber glukosa darah. 

Perubahan dalam metabolism glukosa yang berlangsung 

selama perpindahan dari keadaan kenyang ke keadaan puasa 

diatur oleh hormone insulin dan glucagon. Insulin akan meningkat 

selama kenyang dan glucagon meningkat selama puasa. Kadar 

glukosa dipertahankan tidak hanya selama puasa, tetapi juga 

selama waktu kita berolahraga dimana saat sel otot menyerap 

glukosa dari darah dan mengoksidasinya untuk memperoleh 
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energy. Selama berolahraga, hati akan memasok glukosa ke dalam 

darah melalui proses glikogenolisis dan gluconeogenesis. 

6.1.2 Pengaturan Metabolisme Karbohidrat Oleh Hormon 

Insulin Dan Glukagon 

Faktor utama yang berperan dalam mengatur kadar glukosa 

darah adalah konsentrasi glukosa darah itu sendiri dan hormone, 

terutama hormone insulin dan glucagon. Sewaktu kadar glukosa 

darah meningkat setelah makan, peningkatan konsentrasi glukosa 

tersebut merangsang sel β pancreas untuk mengeluarkan insulin. 

Asam amino tertentu seperti arginine dan leusin juga merangsang 

pengeluaran insulin dari organ pancreas. Sedangkan kadar 

hormone glucagon yang disekresi oleh sel α organ pancreas dalam 

darah mungkin meningkat atau menurun tergantung pada isi 

makanan. Kadarnya akan menurun jika makanan tinggi karbohidrta 

, tetapi kadarnya akan meningkat jika makanan yang dikonsumsi 

tinggi protein. Akan tetapi setelah makan makanan mengandung 

karbohidrt, protein dan lemak maka kadarnya relative tetap, 

sedangkan kadar insulin meningkat. 

Setelah makanan dicerna dan diserap, kadar glukosa darah 

meningkat mencapai puncak lalu mulai menurun. Penyerapan 

glukosa dari makanan oleh sel, terutama oleh sel-sel hati dan otot 

dan jaringan adipose, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Dua 

jam setelah makan kadar glukosa darah kembali ke kadar puasa 

normal sekitar 80-100 mg/dL. 

KADAR GLUKOSA DARAH SELAMA OLAHRAGA 

Selama berolahraga, bekerja mekanisme yang sangat serupa 

dengan mekanisme yang digunakan selama puasa untuk 

memelihara kadar glukosa darah. Pada awalnya, otot yang bekerja 

menggunakan bahan bakar endogen, bahan bakar dari 

simpanannya sendiri. Sedangkan sewaktu otot berkontraksi, maka 

ATP mengalami hidrolisis. Pada awalnya, sel otot menghindari 

penurunan kadar ATP yang bermakna dengan membentuk kembali 
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ATP dari keratin fosfat. Akan tetapi selama berolahraga jumlah 

keratin fosfat dalam sel otot hanya dapat bertahan selama beberapa 

milidetik, sehingga jumlah simpanan glikogen otot juga mulai 

terurai, memasok glukosa yang kemudian dioksidasi di dalam otot 

untuk menghasilkan ATP. 

Selama ATP diubah menjadi ADP selama otot berkontraksi, 

terjadi pembentukan kembali ATP melalui reaksi adenilat siklase 

yang dalam prosesnya menghasilkan AMP. AMP akan 

mengaktifkan jalur glikolisis dengan merangsang enzim 

fosfofruktokinase-1. AMP juga mengaktifkan fosforilase b yang 

kemudian dapat menguraikan glikogen otot. Jumlah simpanan 

glikogen di otot hanya cukup untuk menunjang olahraga seperti 

push up atau angkat berat dalam waktu yang singkat yaitu sekitar 2 

menit saja. Sehingga selama berolahraga berat, akan terjadi 

pelepasan hormone epineprin ke dalam darah, dimana epineprin 

akan berikatan dengan reseptor di membrane sel otot dan 

mengaktifkan enzim adenilat siklase. Sewaktu kadar cAMP 

meningkat terjadi pengaktifan dari PKA yang akan 

memfosforilasikan fosforilase kinase, selanjutnya akan 

memfosforilasi terhadap glikogen fosforilase yang akan merubah 

glikogen menjadi glukosa 1-fosfat, dan diubah menjadi glukosa 6-

fosfat oleh reaksi fosfoglukomutase dan kemudian masuk kedalam 

jalur glikolisis. Otot yang memiliki banyak serat glikolitik kejang 

cepat, ATP terutama dihasilkan melalui glikolisis dengan asam 

laktat sebagai produk utamanya. 

Berlainan dengan olahraga berat, pada olahraga sedang 

sampai ringan dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang 

sangat lama. Individu yang terlatih dapat berlari sampai berjam-jam. 

Otot-otot tungkai bawah yang digunakan memiliki serat kejang 

oksidatif yang lambat. Otot yang memiliki serat kejang yang lambat 

cenderung mengoksidasi bahan bakar menjadi CO2 dan H2O 
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karena otot tersebut memiliki lebih banyak mitokondria daripada 

otot yang terutama terdiri dari serat glikolitik kejang yang cepat.  

Pada saat olahraga dengan intensitas ringan sampai 

sedang dimulai, tubuh akan menggunakan keratin fosfat dan 

glikogen untuk menghasilkan ATP. Namun seiring dengan 

peningkatan aliran darah ke otot yang bekerja merupakan suatu 

proses yang memerlukan waktu sekitar 5-10 menit, bahan bakar 

bergerak ke otot melalui darah. Otot menggunakan bahan bakar 

yang bersumber dari glukosa dan asam lemak dan 

mengoksidasinya untuk memperoleh ATP. 

PENGATURAN METABOLISME GLUKOSA OLEH INSULIN, 

GLUKAGON DAN HORMON LAIN 

Semua sel dengan tiada hentinya menggunakan ATP dan 

memerlukan pasokan bahan bakar secara terus menerus untuk 

menghasilkan energy yang digunakan untuk membentuk ATP. 

Hormon insulin dan glukagon adalah dua hormon utama yang 

mengatur mobilisasi dan penyimpanan bahan bakar. Fungsi 

keduanya adalah untuk memastikan bahwa sel mendapat pasokan 

glukosa secara terus menerus untuk membentuk ATP dan untuk 

dipergunakan memelihara sel.  

Insulin adalah hormon anabolik utama dalam tubuh yang 

berfungsi mendorong penyimpanan dan penggunaan glukosa untuk 

pertumbuhan. Mendorong penyimpanan glukosa sebagai glikogen 

di hati dan di otot, perubahan glukosa menjadi triasilgliserol di hati 

dan penyimpanannya di jaringan adipose, serta penyerapan asam 

amino dan sintesis protein di otot rangka. Hormon ini juga 

meningkatkan sintesis albumin dan protein darah lainnya oleh hati. 

Insulin meningkatkan penggunaan glukosa sebagai bahan bakar 

dengan merangsang transport glukosa ke dalam otot dan jaringan 

adipose. Pelepasan hormone insulin ditentukan terutama oleh 

kadar glukosa darah, dan kadar tertinggi insulin terjadi sekitar 30-

45 menit setelah makan makanan tinggi karbohidrat dan kadarnya 
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kembali ke tingkat basal seiring dengan penurunan kadar glukosa 

darah yaitu sekitar 120 menit setelah makan. 

Glukagon adalah hormon utama yang memobilisasi bahan 

bakar, terutama diatur oleh glukosa dan insulin  apabila tidak 

tersedia glukosa makanan dengan merangsang pelepasan glukosa 

dari glikogen hati, dengan merangsang glukoneogenesis dari laktat, 

gliserol, dan asam amino. terutama diatur oleh glukosa dan insulin. 

Glukosa memiliki efek supresif langsung pada sel α dan pengaruh 

tidak langsung yang diperantarai oleh kemampuannya merangsang 

pelepasan insulin.  Glukagon tempat kerjanya terutama di hati dan 

jaringan adipose dan hormon ini tidak memiliki pengaruh terhadap 

metabolism otot rangka. Pelepasan glukagon dikontrol terutama 

melalui supresi oleh glukosa dan insulin, sehingga kadar terendah 

glukogon terjadi setelah makan makanan tinggi karbohidrat. Karena 

semua efek glucagon dilawan oleh insulin, perangsangan 

pelepasan insulin yang disertai penekanan sekresi glucagon oleh 

makanan tinggi karbohidrat menghasilkan kontrol metabolism 

karbohidrat, lemak dan protein yang terintegrasi 

Sedangkan hormon lain seperti epineprin akan dikeluarkan 

sebagai respon sistem saraf pusat terhadap keadaan hipoglikemia, 

olahraga, atau stress fisiologis lainnya. Epineprin dan hormon 

stress lainnya seperti norepineprin, kortisol dan lain-lain juga 

mengatur metabolisme bahan bakar dan meningkatkan 

ketersediaan bahan bakar. Epineprin berfungsi memobilisasi bahan 

bakar selama stress akut, mempengaruhi jalur metabolik dengan 

merangsang produksi glukosa dan glikogen (otot dan hati) serta 

merangsang pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa. 

Hormone kortisol berfungsi untuk mempersiapkan perubahan 

kebutuhan jangka panjang dengan merangsang mobilisasi asam 

amino dari protein otot dan merangsang jalur glukoneogenesis serta 

merangsang pelepasan asam lemak dari jaringan adipose. 
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Peran khusus glukosa dalam homeostasis metabolik 

ditentukan oleh kenyataan bahwa banyak jaringan seperti otak, sel 

darah merah, lensa mata, medulla ginjal, dan otot rangka yang 

bekerja bergantung pada glikolisis untuk memenuhi seluruh atau 

sebagian  kebutuhan akan energi dan secara terus menerus 

memerlukan akses yang tidak terganggu terhadap glukosa atas 

dasar detik ke detik untuk memenuhi tingginya kecepatan 

penggunaan ATP. Penurunan bermakna kadar glukosa darah di 

bawah 60 mg/dL akan membatasi metabolism glukosa di otak dan 

mencetuskan timbulnya gejala hipoglikemik. 

Homeostasis metabolik adalah keseimbangan antara 

ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan jaringan untuk berbagai 

bahan bakar dicapai oleh tiga jenis pesan yaitu kadar bahan bakar 

atau zat gizi di dalam darah, kadar salah satu hormone homeostaisi 

metabolik, atau impuls saraf yang dapat mempengaruhi 

metabolisme jaringan atau pelepasan hormon. 

 

Rangkuman 

1. Kadar glukosa darah sepanjang hari bervariasi dimana akan 

meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 

jam. Kadar glukosa darah yang normal pada pagi hari setelah 

malam sebelumnya berpuasa adalah 70-110 mg/dL darah. 

Kadar glukosa darah biasanya kurang dari 120-140 mg/dL pada 

2 jam setelah makan. 

2. Selama berolahraga, bekerja mekanisme yang sangat serupa 

dengan mekanisme yang digunakan selama puasa untuk 

memelihara kadar glukosa darah. Otot menggunakan bahan 

bakar yang bersumber dari glukosa dan asam lemak dan 

mengoksidasinya untuk memperoleh ATP. 

3. Homeostasis metabolik adalah keseimbangan antara 

ketersediaan bahan bakar dan kebutuhan jaringan untuk 

berbagai bahan bakar dicapai oleh tiga jenis pesan yaitu kadar 
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bahan bakar atau zat gizi di dalam darah, kadar salah satu 

hormone homeostaisi metabolik, atau impuls saraf yang dapat 

mempengaruhi metabolisme jaringan atau pelepasan hormon. 

4. Insulin adalah hormon anabolik utama dalam tubuh yang 

berfungsi mendorong penyimpanan dan penggunaan glukosa 

untuk pertumbuhan. Mendorong penyimpanan glukosa sebagai 

glikogen di hati dan di otot, perubahan glukosa menjadi 

triasilgliserol di hati dan penyimpanannya di jaringan adipose, 

serta penyerapan asam amino dan sintesis protein di otot 

rangka. 

5. Glukagon adalah hormon utama yang memobilisasi bahan 

bakar, terutama diatur oleh glukosa dan insulin apabila tidak 

tersedia glukosa makanan dengan merangsang pelepasan 

glukosa dari glikogen hati, dengan merangsang 

glukoneogenesis dari laktat, gliserol, dan asam amino. terutama 

diatu Glukagon adalah hormon utama yang memobilisasi bahan 

bakar, terutama diatur oleh glukosa dan insulin  apabila tidak 

tersedia glukosa makanan dengan merangsang pelepasan 

glukosa dari glikogen hati, dengan merangsang 

glukoneogenesis dari laktat, gliserol, dan asam amino. terutama 

diatur oleh glukosa dan insulin. 

  

6.2 Contoh Kasus 

Si Kodor puasa dengan melakukan olahraga treadmill 

selama 2 jam. Pada kondisi stress baik stres fisik (olahraga) 

maupun stres fisiologis, memicu keadaan stress hipoglikemia, 

system saraf otonom akan merangsang organ pancreas untuk 

mensekresi hormone glucagon, untuk memulihkan kadar glukosa 

darah ke tingkatnormal. Peningkatan aktifitas saraf adrenergic 

melalui epineprin juga menyiagakan terhadap perburukan kondisi 

hipoglikemia. 
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6.3 Latihan 

a. Ajun adalah mantan atlet bola basket, sekarang usianya 48 

tahun, berat badan 79 Kg, tinggi badan 172 cm, memiliki 

riwayat penyakit kencing manis (DM tipe 2). Analisa kenapa hal 

tersebut bisa terjadi? Jelaskan saran saudara olahraga yang 

dianjurkan untuk mengontrol kadar glukosa darah. 

b. Baim remaja SMA dengan berat badan 68 Kg, tinggi badan 153 

cm. Jelaskan mengapa bisa terjadi dan beri alasan dan saran? 
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