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1.Pendahuluan 

Definisi: Bioenergetika adalah ilmu yang mempelajari dinamika atau perubahan energi 

pada reaksi Biokimiawi. Reaksi Biokimia adalah reaksi kimia yang terjadi dalam mahluk 

hidup. 

Energi adalah kemampuan yang dimiliki suatu massa untuk bekerja atau bertukar panas.  

Bisa juga dikatakan, energi adalah kemampuan untuk menggerakkan massa atau 

menyediakan panas. 

(Energy is an ability possessed by matter to do work or exchange heat. That is, the capacity 

to move matter or supply heat) 

Suatu pekerjaan (kerja) besarnya adalah suatu kekuatan dikalikan jarak 

 W = force x distance 

Suatu energi berada  dalam  beberapa bentuk yang dapat saling  berganti (interconverted), 

misalnya energi kimia bisa dirubah menjadi panas atau menjadi energi listrik, atau menjadi 

energi mekanik dan sebaliknya. 

Energi kinetik adalah energi yang diperoleh karena adanya pergerakan dengan besaran 

 K.E. = ½ mv
2
 

Massa seberat 2 kg yang bergerak dengan kecepatan 1 m / sekon akan memberikan energi 

sebesar ½  x  2 kg  x 1 m
2 

/ sec
2  

=  1 Joule 

1 Joule adalah energi yang diperlukan jantung untuk berdetak (berkontraksi) sekali. 

Kalau kita berolahraga, cadangan energi kimia dalam tubuh akan diubah menjadi energi 

mekanik (gerakan) dan energi panas. 

1 Joule = 0.239 calories  

1 calory = 4.186 Joules 

2.Hukum Termodinamika (Law of Thermodynamics) 

Hukum termodinamika pertama menyatakan : untuk tiap perubahan fisika dan kimia, 

jumlah total energi tetap tidak berubah (konstan); energi mungkin berubah bentuk atau bisa 

dipindah ketempat lain, tapi tidak bisa bertambah atau berkurang. 

Hukum Termodinamika kedua: keadaan alam (the universe) selalu berubah ke arah tidak 

teratur. Dalam proses alami entropi meningkat. Entropi adalah keadaan yang tidak teratur 

atau ketidak teraturan. 

Organisme hidup, terbentuk dari molekul yang tersusun rapi, dan dapat 

mempertahankannnya. Jelas tidak mengikuti hukum termodinamika yang kedua. 

Organisme hidup tidak berada dalam keseimbangan dengan keadaan diluar atau 



sekelilingnya, namun terjadi tukar menukar energi yang sejalan dengan hukum 

termodinamika kedua. 

Menurut Gibbs, energi bebas (G) adalah  jumlah energi yang dapat mengerjakan pekerjaan 

dalam suatu reaksi pada temperatur dan tekanan konstan. Apabila suatu reaksi melepas 

energi, maka perubahan energi bebas (∆G) mempunyai nilai negatif. Reaksi tersebut 

dikatakan suatu reaksi eksergonik. Sebaliknya reaksi endergonik  apabila suatu sistem atau 

reaksi kimia memerlukan energi. Entalpi (enthalpy) dengan simbol H, adalah kandungan 

panas dari suatu sistem reaksi. Ini menggambarkan macam dan jumlah ikatan dalam 

reaktan dan produk. Apabila reaksi kimia melepas panas, hal ini dikatakan suatu 

eksotermik, kandungan panas produk lebih kecil dibandingkan dengan yang dalam reaktan 

dan nilai ∆H adalah negatif. Suatu reaksi yang mengambil panas dari sekitar disebut 

endotermik, dan ∆H mempunyai nilai positif.  

Dalam tubuh manusia tiap sel dalam keadaan isotermal dan isobarik, sehingga tidak ada 

aliran panas sebagai sumber energi. Energi yang tersedia dalam reaksi hanyalah energi 

bebas dari Gibbs. 

Entropi, dinyatakan dengan simbol S, adalah suatu ekspresi quantitatif  ketidak teraturan 

(randomness, disorder) dalam suatu sistem. Apabila suatu produk lebih sederhana (less 

komplek) dan lebih tidak teratur dari suatu reaktan, maka dikatakan reaksi tersebut berjalan 

dengan entropi yang meningkat. Besaran (unit) ∆G dan ∆H adalah joules/mole atau 

calories/mole ( 1cal = 4,184 J ), sedangkan besaran S adalah joules/mole x Kelvin. Kelvin 

= J/mol x K. 

Dalam sistem biologis dimana temperatur dan tekanan konstan, perubahan energi, entalpi 

dan entropi berhubungan antara satu dengan lainnya dan dinyatakan dalam suatu 

persamaan: 

              ∆G = ∆H  -   T ∆S 

∆G perubahan energi dari Gibbs    

∆H  perubahan entalpi     

T temperatur absolut (298 K = 25 °C) 

∆S perubahan entropi. 

Apabila entropi meningkat  nilai ∆S positif. 

Apabila melepas energi nilai ∆H negatif.  

Pada reaksi yang spontan  nilai ∆G negatif. 

Pada reaksi spontan akan kehilangan energi 

(eksergonik). Apabila ∆G negatif  dan  

nilainya besar reaksi tersebut pada kenyataannya irreversibel (satu arah). 
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Sedangkan apabila  ∆G positif, reaksi akan berjalan hanya apabila dapat menyerap energi 

(suatu reaksi endergonik). Apabila ∆G positif dan nilainya besar  maka sistem tersebut 

stabil. Tidak akan ada suatu reaksi. 

Apabila ∆G sama dengan 0, maka sistem tersebut ada dalam keseimbangan, dan secara 

keseluruhan (jumlah netto) reaktan maupun produk tidak akan terjadi perubahan (If G is 

zero, the system is at equilibrium and no net change takes place). 

Apabila konsentrasi reaktan 1 mol/L, maka energi bebas Gibb simbolnya menjadi G
o
, suatu  

standar energi bebas. Dalam reaksi Biokimia, keadaan standar terjadi pada pH 7. Standar  

perubahan energi bebas yang terjadi pada keadaan ini diberi simbol ∆G
o
. 

Untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan, ahli Biokimia mendefinisikan 

keadaan standar yang agak berbeda dengan ahli Fisika dan Kimia, dimana dalam reaksi 

tersebut selain pH sama dengan 7 (konsentrasi H
+
 10

-7
) substrat apabila  melibatkan  Mg

+ 
 

kadarnya adalah 1 mMol. biasanya  dinyatakan dalam keadan konstan (tidak berubah). 

Perubahan  energi bebas standar ∆G
o
 
 
menunjukkan kearah mana reaksi akan berjalan dan 

sejauh mana keseimbangan akan tercapai pada konsentrasi reaktan semula adalah 1 M, 

pada pH 7, temperatur 25
o
C, dan pada tekanan 1 atmosfer. Jadi ∆G

o
 adalah konstan, dan 

mempunyai nilai yang tidak berubah untuk reaksi tertentu. Tapi perubahan energi bebas 

yang sebenarnya (∆G),  adalah tergantung kadar reaktan dan produk, dan pada temperatur 

berapa reaksi berjalan. Selanjutnya ∆G setiap reaksi yang spontan selalu negatif, dan akan 

menjadi lebih negatif selama reaksi berjalan, dan akan menjadi 0 pada titik keseimbangan, 

yang menunjukkan tidak ada kerja lagi yang bisa dilaksanakan oleh reaksi tersebut. 

Sel heterotropik (heterotrophic cells ) mendapatkan energi bebas dari makanan, sedangkan 

sel fotosintetik (photosynthetic cells = sel autotropik) menyerap energi dari sinar matahari 

(solar radiation). Kedua macam sel tersebut mengubah energi bebas menjadi ATP atau 

senyawa lainnya yang kaya energi. ATP dapat menyediakan energi untuk berbagai aktifitas 

biologis pada temperatur konstan. 

3.ATP (Adenosine triphosphate, Adenosin trifosfat) 

Gambar di sebelah menunjukkan  ATP 

membentuk komplek dengan ion Magnesium. 

ATP dapat menyediakan energi  untuk reaksi 

endergonik, seperti sintesis senyawa antara, 

senyawa makromolekul dari molekul yang lebih  

kecil, transport senyawa melalui membran ke arah  

dengan konsentrasi yang lebih tinggi, kerja  

mekanik (otot), dan banyak lagi. Biasanya ATP akan berubah  menjadi ADP dan Pi, atau AMP 

dan 2 Pi. 
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Pada gambar sebelah terlihat ikatan fosfat  

Bertenaga tinggi memakai simbol  ~ . 

3.1.Reaksi kimia perubahan energi bebas standar  

dari hidrolisis ATP (∆G
o
) dan senyawa fosfat 

lain. 

Pemutusan hidrolitik ikatan fosfoanhidrat dari 

ATP, merupakan daya penolakan elektrostatik  

dan melepas Pi (HPO4
2-

). Pi berada dalam bentuk 

beberapa resonan yang stabil. Sedangkan produk  

lainnya akan mengalami ionisasi dan melepas H
+
.  

Karena konsentrasi hasil reaksi hidrolisis ATP 

sangat rendah dalam keadaan keseimbangan maka 

arah reaksi condong kekanan (ke arah hidrolisis). 

Besaran perubahan energi bebas standar (∆G
o
)  

ATP adalah – 30.5 kJ/Mol.  

Tapi dalam kenyataannya berbeda-beda. 

Karena konsentrasi ATP, ADP, dan Pi tidak sama dan jauh lebih rendah dari 1,0 M. Lagi pula 

Mg
2+

 membentuk komplek dengan ATP dan ADP, sehingga nilai yang benar adalah hidrolisis 

dari MgATP
2-

. 

Senyawa fosfat (berenergi) bertenaga tinggi lainnya: 

Fosfoenol piruvat (PEP, phospho enol pyruvate):  ∆G
o 
 =  - 61,9 kJ/Mol 

1,3 Bisphosphoglycerate : ∆G
o 
 =  - 49,3 kJ/Mol 

Kreatin fosfat (phosphocreatine) :  ∆G
o 
 =  - 43 kJ/Mol 

Asetil-KoA (acetyl-CoA) : ∆G
o 
=  - 31 kJ/Mol 

3.2.ATP menyediakan energi dengan transfer grup, bukan dengan hidrolisis yang sederhana. 

Kalau hanya dengan hidrolisis ATP (hydrolysis ATP per se), biasanya hanya akan 

melepas panas, yang tidak akan mampu mendorong suatu reaksi selanjutnya (kecuali 

beberapa “reaksi”) dalam sistem isotermik. Sebenarnya dalam menulis suatu reaksi 

memakai panah satu arah adalah mewakili dua tahap reaksi : 

Tahap pertama, grup fosfat atau pirofosfat atau adenilat ditransfer ke substrat atau ke 

asam amino dari enzim dengan ikatan kovalen membentuk komplek, dan meningkatkan 

kandungan energi bebas dari komplek tersebut. 

Tahap kedua fosfat, atau pirofosfat atau adenilat, terlepas menghasilkan  Pi, PPi, atau 

AMP. 

Sebagian reaksi misalnya dalam kontraksi otot dan pergerakan enzim sepanjang DNA 

atau dalam ribosom sepanjang RNA memang hanya melibatkan hidrolisis ATP atau GTP. 
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3.3.ATP dapat mengubah suatu reaksi yang tidak bisa berjalan menjadi suatu reaksi yang berjalan 

searah. 

Keadaan di atas disebut reaksi kopling/berkaitan (coupling) 

Contoh: 

  

Agar reaksi di atas bisa berjalan, memerlukan reaksi lain yang melepas menergi 

  

Apabila reaksi (1) dan (2) berkaitan (couple) maka reaksi fosforilasi glukosa dengan ATP 

akan berjalan spontan dan dalam keadaan fisiologis berjalan searah (irreversibel). 

3.4.Reaksi atau perubahan lainnya yang memerlukan energi 

3.4.1.Apabila suatu molekul sederhana disusun menjadi molekul yang komplek, misalnya 

suatu polimer dari DNA, RNA, dan protein maka memerlukan energi. Precursor DNA 

dan RNA adalah Nukleosida trifosfat. Pembentukan polimer memerlukan energi yang 

dikeluarkan dari hasil pemecahan ikatan fosfoanhidrida alfa dan beta fosfat yang 

melepas PPi. Senyawa yang ditransfer bisa adenilat (AMP), guanilat (GMP), citidilat 

(CMP), atau urudilat (UMP) untuk RNA. Untuk pembentukan DNA, TMP, suatu analog 

deoksi. 

Untuk sintesis protein dipakai GTP, sebagai sumber energi. Sebagai kesimpulan, untuk 

pembentukan polimer di atas, adalah suatu coupled reaction dari reaksi eksergonik 

(exergonic) pemecahan Nukleotida trifosfat dengan reaksi endergonik (endergonic) 

polimer sintesis. 

3.4.2.Transport aktif. 

ATP menyediakan energi untuk transport ion melalui membran ke arah yang 

mempunyai konsentrasi lebih tinggi. Keadaan ini disebut aktif transport yang 

memerlukan energi.  

Gambar sebelah (Gambar 4), contoh dari 

aktif transport. 

Contoh lainnya, Na
+
K

+
 ATPase. Pada  keadaan 

istirahat, dalam ginjal dan  otak manusia  

konsumsi energi terbesar adalah  

transport Na
+
 dan K

+
 yang disebut Na

+
K

+
 ATPase.  

Transport Na
+
 dan K

+
 didorong oleh siklus fosforilasi dan defosforilasi suatu transporter 

protein.  
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Donor fosfatnya adalah ATP. ATP akan berubah menjadi ADP dan Pi, sedangkan 

proteinnya akan mengalami perubahan bentuk (konformasi). ATP akan terikat pada 

asam amino dari enzim. 

3.4.3.Kontraksi otot. 

Myosin ATPase, adalah enzim yang memecah (hidrolisis) ATP menjadi ADP dan Pi. 

Energi yang dilepas akan menyebabkan perubahan bentuk (konfromasi) miosin (bagian 

“kepala”). Miosin dapat bergeser sepanjang filamen aktin. Secara makro diterjemahkan 

sebagai kontraksi otot. Sebelum hidrolisis, ATP akan mengikat salah satu bentuk dari 

miosin dengan ikatan yang cukup kuat tapi bukan ikatan kovalen. Pelepasan energi 

dalam kontraksi otot ini dihasilkan oleh hidrolisis ATP perse, tidak melibatkan transfer 

fosfat. 

4.Reaksi oksidasi reduksi 

Selain fosfat transfer yang dapat melepas energi, elektron transfer tidak kalah penting 

dalam tubuh kita.  

Elektron bergerak dari berbagai senyawa metabolik ke pembawa elektron dalam rekasi 

enzimatik. Selanjutnya pembawa elektron akan menyerahkan elektron ke ekseptor dengan 

afinitas (gaya tarik elektron) yang lebih tinggi dengan pelepasan energi. Energi ini akan 

dipergunakan untuk reaksi endergonik. 

4.1.Tipe elektron transfer 

Elektron ditransfer dari suatu molekul (donor elektron) ke molekul yang lain (ekseptor 

elektron) bisa berlangsung dalam empat bentuk atau tipe: 

4.1.1.Langsung sebagai elektron 

Contoh: Fe
2+

 / Fe
3+

   Cu
+
 / Cu

2+ 
   Reaksinya   Fe

2+
      Fe

3+
 + e

- 
      

           Cu
+
      Cu

2+
   +   e

-
 

4.1.2.Sebagai atom Hidrogen 

Hidrogen atom terdiri dari proton ( H
+
 ) dan elektron ( e

-
 ) 

4.1.3.Sebagai ion hidrad (hydride ion) H
-
 yang mempunyai dua elektron. Ini terjadi dalam 

dehidrogenase NAD
+
 

4.1.4.Berkombinasi  dengan oksigen langsung (direct combination with oxygen). Dalam hal ini 

oksigen berkombinasi dengan senyawa organik reduktan, dan oksigen berikatan secara kovalen 

membentuk produk. 

4.2.Osidasi resuksi dikatalisis oleh enzim kelas dua yaitu Oksidoreduktase. Oksidoreduktase 

dibagi menjadi 4 sub-kelas: 

4.2.1.Oksidase 



Enzim kelas ini mengkatalisis pembebasan hidrogen dari substrat dan secara alami 

menggunakan Oksigen ( O2 ) sebagai akseptornya. Contoh: Menghasilkan H2O atau 

H2O2. 

     AH2 + ½ O2  A + H2O AH2 + O2   A + H2O2 

   OKSIDASE   OKSIDASE 

4.2.1.1.Sebagian mengandung FAD/FMN sebagai gugus prostetik, jadi merupakan 

flavoprotein.  

L-Asam amino oksidase,  Glukosa oksidase, dan Aldehid dehidrogenase. 

FP + AH2    FPH2 + A   

Lalu   FPH2 +O2   FP + H2O2 

Bila juga mengandung logam, maka disebut Metallo Flavoprotein 

4.2.1.2.Sebagian tidak mengandung Flavin 

Contoh: Sitokrom oksidase  (mengandung Cu) 

4.2.2.Dehidrogenase 

Tidak dapat menggunakan O2 sebagai akseptor hidrogen yang dibebaskan dari sustrat. 

4.2.2.1.Yang terkait dengan Rantai Respirasi 

4.2.2.1.1.Dehidrogenase NAD pada Rantai Respirasi 

4.2.2.1.2.Dehidrogenase yang perlu Ribolavin (FMN/FAD) 

4.2.2.1.3.Sitokrom-sitokrom  (cytochromes) kecuali sitokrom oksidase 

  S    NAD
+  
  Fp    Q   SISTEM SITOKROM    O2 

4.2.2.2.Yang tak terkait dengan Rantai Respirasi 

4.2.2.2.1.Dehidrogenase khusus A  dan dehidrogenase khusus B, yang memungkinkan reaksi 

berlangsung dalam keadaan  anaerob. 

      .                         AH2               P      BH2 

              A  PH2         B 

                 DEHIDROGENASE KHUSUS A      DEHIDROGENASE KHUSUS B 

Contoh : Laktat dehidrogenase (LDH) 

  PIRUVAT + NADH + H
+
    LAKTAT + NAD

+
 

4.2.2.2.2.Dehidrogenase NADP. NADPH dipakai untuk sintesis asam lemak, Triasil gliserol, 

steroid dll. 

4.2.3.Hidroperoksidase.  

4.2.3.1.H2O2 sebagai substrat 

Peroksidase 

  H2O2  +  AH2    2 H2O  + A 

4.2.3.2.Katalase 

  H2O2 + H2O2  2 H2O + O2 



4.2.4.Oksigenase 

4.2.4.1.Monooksigenase 

AH2 + O2 + ZH2   AOH + H2O + Z 

Contoh: Enzim-enzim pada sintesis Steroid 

              Enzim-enzim hidroksilasi obat-obatan 

4.2.4.2.Dioksigenase (oksigen transferase) 

Contoh: A + O2    AO2 

5.Pembentukan ATP 

Pembentukan (sintesis) ATP dalam sel ada dua cara: 

5.1.Pembentukan ATP pada tingkat Rantai Respirasi, terjadi dalam mitokondria.  Cara ini 

adalah yang utama. 

5.2.Pembentukan ATP pada tingkat Substrat, lewat reaksi biasa, misalnya: 

    fosfogliserat kinase 

    1,3 BP Gliserat  + ADP + Pi        3 P Gliserat  +  ATP  

6.Rantai Respirasi 

Rantai Respirasi terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria dinyatakan sebagai power 

house atau papbrik tenaga, karena merupakan tempat membentuk ATP paling utama dalam 

tubuh. Di dalam mitokondria terbentuk NADH, FADH dari hasil oksidasi beta asam 

lemak, dan siklus asam sitrat. 

Rantai Resiprasi terdiri dari 4 komplek protein terletak pada membran dalam mitokondria 

(embedded in the inner mitochondrial membrane).  

Aliran elektron bergerak dari reaksi redok NAD
+
/NADH    O2/2H2O melalui tiga 

komplek protein NADH-Q oksidoreduktase (komplek I), dimana elektron ditransfer dari 

NADH ke koenzim Q (Q, ubiquinon). Dari komplek I melalui Q-sitokrom c 

oksidoreduktase (komplek III), elektron sampai ke sitokrom C. Kemudian elektron 

ditransfer ke O2 yang  

menyebabkan direduksi  

menjadi H2O di dalam  

komplek IV (sitokrom C  

oksidase).  

Sebagian substrat yang lebih  

besar redok potensialnya  

dari NAD
+
/NADH, misalnya 

asam suksinat akan  

menyampaikan elektron  

ke Q melalui komplek protein II 
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(suksinat-Q reduktase).  

Seperti diterangkan sebelumnya ke empat protein komplek terletak di membran dalam 

mitokondria, sedangkan Q dan sitokrom C mobil. Q dapat bergerak (diffuses rapidly) 

dalam membran, sedangkan sitokrom C merupakan protein yang mudah terlarut dalam 

membrane fluid. 

Aliran elektron dari Komplek I, III, dan IV akan memompa proton dari matrik menyebrang 

membran dalam mitokondria menuju ruang antar membran mitokondria (intermembrane 

space). 

Reaksi dan aliran elektron melaui Q, sitokrom yang ahirnya sampai di oksigen dan diubah 

menjadi H2O ada di buku (texbook) Biokima. 

7.Pembentukan ATP pada tingkat fosforilasi 

Aliran elektron melalui Rantai Respirasi akan menghasilkan ATP. Proses ini disebut 

fosforilasi oksidatif (oxidative phosphorylation). Peter Michell (1961), menyampaikan 

teori Kemiosmotik (chemiosmotic theory). Postulat yang disampaikan: 

7.1.Oksidasi dan fosforilasi dikaitkan  

(couple by) oleh gradien proton. 

7.2.Gradien elektrokimia (gradien proton)  

dibentuk  oleh pompa proton pada  

membran dalam mitokondria 

7.3.Pompa proton tersebut dioperasikan  

oleh aliran elektron dan mengakibatkan  

proton dilempar  keluar dari ruang  

metrik (melalui membran dalam) 

7.4.Proton akan bergerak kembali menuju 

ke dalam matrik sesuai gradien elektrokimia. Energi yang dilepas akan digunakan untuk 

sintesis ATP dari ADP dan Pi. Enzim yang terlibat adalah ATP sintase. 

7.5.Mekanisme pembentukan ATP oleh  

ATP sintetase (sintase). 

ATP sintase terdiri dari beberapa sub unit 

seperti bola mengelilingi aksis yang  

disebut F1 dan terletak di matrik. Dalam  

matrik terdapat mekanisme fosforilasi. 

F1 terikat pada protein komplek dikenal  

dengan F0 (disk of C). F0 juga terdiri dari  

beberapa sub unit. F0 berada dalam membran  

dalam dan membentuk kanal proton (proton 

Membran

-

dalam

mitokondria

NADH + O2                      RANTAI RESPIRASI

H+ H+

H+ H+

H+ H+

NAD+ + H2O 

ADP  +  Pi

M
A
T
R
I
X

M
I
T

H+ H+

ATP                   ATP SINTASE

H+ H+

2,4 DINITROFENOL 
     (UNCOUPLER)

Ruang 
intermembran
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channel). Aliran proton melalui F0 akan memutarnya dan mendorong pembentukan ATP 

di dalam komplek F1. 

7.6.Jumlah ATP yang dihasilkan dari NADH dan FADH2 

Untuk tiap satu gram molekul ( 1 mol ) substrat dioksidasi melalui komplek I, III, dan IV 

yaitu NADH akan menhasilkan 2,5 mol ATP.  

Sebanyak  0,5 mol oksigen terpakai dalam oksidasi tersebut (Gambar 5). Perbandingan  

P : O sama dengan 2,5. Sedangkan untuk substrat yang dioksidasi melalui komplek II, III, 

dan IV (FADH2) hanya menghasilkan 1,5 mol ATP (gambar 5). Perbandingan  

P : O = 1,5. Reaksi ini disebut fosforilasi pada tingkat rantai respirasi. 

8.Oksidasi NADH yang ada di luar mitokondria 

NADH tidak dapat menembus membran mitokondria, namun akan diubah menjadi ATP di 

dalam mitakondria melalui rantai respirasi. Hal ini akan berlangsung dengan dua cara: 

8.1.Lewat Malate shuttel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NADH akan mereduksi oksaloasetat menjadi malat, malat masuk mitokonmdria. Dalam 

mitokondria malat akan direduksi oleh NAD
+ 

menjadi oksaloasetat dan menghasilkan 

NADH. Kemudan NADH akan menyampaikan elektronnya  melalui rantai respirasi dan 

akan menghasilkan 2,5 ATP. 

8.2.Alfa Gliserofosfat shuttel 

 

 

 

 

 

 

 

NAD+ GLISEROL-3P GLISEROL-3P             FAD

NADH+ H+ DHAP DHAP FADH2

SITOSOL

DHAP = DIHIDROKSIASETON FOSFAT

MITOKONDRIAMEMBRAN

1 MOL NADH + H+
 1,5 MOL ATP

 

Gambar. 7 

Gambar. 8 



Dalam shuttel ini NADH diluar mitakondria dalam perjalanannya akan diubah menjadi 

FADH2, sehingga hanya bisa menghasilkan 1,5 ATP. Peristiwa ini terjadi pada 

mitokondria yang ada di dalam otot sayap serangga. 

9.Inhibitor Rantai Respirasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 9 di atas  yang paling penting diingat adalah reaksi atau transport elektron 

yang akan diterima oleh oksigen, dan oksigen akan diubah menjadi H2O, dari komplek 

IV ke oksigen. Enzim yang terlibat adalah Sitokrom oksidase (cytochrome oxidase). 

Dari tiga senyawa, satu diantaranya kita hirup tiap hari. Apabila diruang terbuka bebas 

tidak masalah, namun ditempat yang agak tertutup bisa mematikan.  Terjadi di Aceh, 

seorang meninggal dalam WC darurat. Ternyata dibelakang WC ada kenal pot generator 

set, pembangkit listrik. CO yang dikeluarkan dari kenal pot, masuk ke WC dan dihirup 

oleh orang tersebut sehingga menyebabkan kematiannya. 

H2S yang dikeluarkan oleh meletusnya gunung merapi di Jawa Tengah pernah 

membunuh beberapa sapi yang lewat di lembah dekat kejadian. Binatang tersebut 

menghirup H2S. 

BAL singkatan dari British Anti Lewi dipakai untuk mengobati penyakit sifilis sebelum 

pencilin ditemukan. 
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Gambar. 9 



Latihan soal: 

Rantai Respirasi 

1.Sebutkan beberapa Nukleotida yang termasuk senyawa yang kaya energi! 

2.Sebutkan dua senyawa yang bukan nuleotida yang mengandung kaya energi! 

3.Ada dua cara pembentukan ATP dalam sel, sebutkan! 

4.Terangkan apa yang anda  tahu tentang rantai respirasi! 

(dimana terjadi, apa definisinya, kapan terjadi, apa saja yang terjadi) 

5.Berapa ATP yang terbentuk dari NADH, FADH? 

6.NADH tidak bisa masuk kedalam Mitokhondria, bagaimana NADH di luar Mitokhondri 

dapat diubah menjadi ATP di dalam mitokhondria? 

7.Sebutkan inhibitor Rantai Respirasi! 

8.Enzim apa yang terlibat dalam pembentukan ATP yang terdapat  dekat membran ? 

 

 




