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• Biomolekul yang paling 
banyak ditemukan di alam

• Dari namanya molekul 
yang terdiri dari carbon (C) 
dan hydrate (air  H2O)

• Mempunyai rumus molekul 
(CH2O)n untuk monosakarida

• Disintesis dari CO2 dan H2O 
dlm proses fotosintesis

• Dikenal juga sebagai sakarida
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Klasifikasi karbohidrat

• Berdasar kompleksitasnya, 
dapat dibagi menjadi 3 
golongan
– Monosakaridakarbohidrat 

tunggal

– Oligosakarida karbohidrat yg 
tersusun dr bbrp monosakarida

– Polisakaridakarbohidrat 
yang tersusun dr lebih dari 10 
monosakarida
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Ketosa
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Glukosa merupakan aldehida (mengandung
gugus -CHO). 
Lima karbon dan satu oksigennya membentuk
cincin yang disebut "cincin piranosa", bentuk
paling stabil untuk aldosa berkabon enam. 
Dalam cincin ini, tiap karbon terikat pada
gugus samping hidroksil dan hidrogen kecuali
atom kelimanya, yang terikat pada atom 
karbon keenam di luar cincin, membentuk
suatu gugus CH2OH



• proyeksi fischer proyeksi haworth

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Glucose_Haworth.png&filetimestamp=20111018174511
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Glucose_Haworth.png&filetimestamp=20111018174511
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:D-glucose-chain-2D-Fischer.png&filetimestamp=20101204101716
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:D-glucose-chain-2D-Fischer.png&filetimestamp=20101204101716


Pembentukan cincin piranosa dari 
heksosa
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Pembentukan cincin furanosa
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NOTASI “D” DAN “L”

• Notasi D & L dilakukan karena adanya atom C dengan 
konfigurasi asimetris seperti pada gliseraldehida

http://4.bp.blogspot.com/-3HmRO7_1I0E/TVypgcAoezI/AAAAAAAAA0A/E7wTsyQRN24/s1600/3.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-3HmRO7_1I0E/TVypgcAoezI/AAAAAAAAA0A/E7wTsyQRN24/s1600/3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-B7bF23vPcao/TVyqW84pWSI/AAAAAAAAA0M/2rrR4NnPiEU/s1600/6.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-B7bF23vPcao/TVyqW84pWSI/AAAAAAAAA0M/2rrR4NnPiEU/s1600/6.JPG


• Dekstrosa terbentuk akibat larutan D-glukosa
berotasi terpolarisasi cahaya ke kanan. Dalam
kasus yang sama D-fruktosa disebut "levulosa" 
karena larutan levulosa berotasi terpolarisasi
cahaya ke kiri.

• Faktor yang menjadi penentu dari bentuk
glukosa ini adalah posisi gugus hidrogen (-H) 
dan alkohol (–OH) dalam struktur molekulnya



• Untuk gula dengan atom C asimetrik lebih dari 1, notasi D 
atau L ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus 
aldehida atau keto

http://1.bp.blogspot.com/-PYPcdZusSTY/TVyprpMwWmI/AAAAAAAAA0E/VWzYyTgQo9k/s1600/4.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-PYPcdZusSTY/TVyprpMwWmI/AAAAAAAAA0E/VWzYyTgQo9k/s1600/4.JPG


http://3.bp.blogspot.com/-HUr4e43jSuM/TVypAZ1TbaI/AAAAAAAAAz8/Rh1XzVyB1fo/s1600/2.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-HUr4e43jSuM/TVypAZ1TbaI/AAAAAAAAAz8/Rh1XzVyB1fo/s1600/2.JPG


http://3.bp.blogspot.com/-Y2lE2atU610/TVytH4OyeeI/AAAAAAAAA0w/1-97R_jew5U/s1600/14.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Y2lE2atU610/TVytH4OyeeI/AAAAAAAAA0w/1-97R_jew5U/s1600/14.JPG


• Reaksi antara C-1 dan C-5 menciptakan 
sebuah molekul dengan cincin beranggota 
enam, disebut pyranose

• Reaksi antara C-1 dan C-4 menciptakan 
sebuah molekul dengan cincin beranggota 
lima, yang disebut furanose 
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http://2.bp.blogspot.com/-KU4tJ1Se0WE/TVyrOU0AGDI/AAAAAAAAA0Y/iufDXGn0xvM/s1600/9.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-KU4tJ1Se0WE/TVyrOU0AGDI/AAAAAAAAA0Y/iufDXGn0xvM/s1600/9.JPG


Pembentukan cincin piranosa dari 
heksosa
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Pembentukan cincin furanosa
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Pembentukan hemiasetal & 
hemiketal

• Aldehida dapat 
bereaksi dengan 
alkohol membentuk 
hemiasetal. 

• Keton dapat bereaksi 
dengan alkohol 
membentuk 
hemiketal

http://2.bp.blogspot.com/-K36ZvcZk3cs/TVyq68BYlgI/AAAAAAAAA0U/j_ibmlLy1DI/s1600/8.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-K36ZvcZk3cs/TVyq68BYlgI/AAAAAAAAA0U/j_ibmlLy1DI/s1600/8.JPG


BENTUK SIKLIK

• Pentosa dan heksosa dapat membentuk 
struktur siklik melalui reaksi gugus keton atau 
aldehida dengan gugus OH dari atom C 
asimetrik terjauh. 

• Glukosa membentuk intra-molekular sebagai 
hasil reaksi aldehida dari C1 & OH dari atom 
C5, dinamakan cincin piranosa. 



http://2.bp.blogspot.com/-pEtCuzc_U44/TVyqmxfnHjI/AAAAAAAAA0Q/35LkoCjMYFs/s1600/7.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-pEtCuzc_U44/TVyqmxfnHjI/AAAAAAAAA0Q/35LkoCjMYFs/s1600/7.JPG


• Posisi Alpha didefinisikan sebagai-OH berada 
di sisi berlawanan dari cincin sebagai # C 6. 
Dalam struktur kursi ini menghasilkan proyeksi 
ke bawah

α (OH di bawah struktur cincin) 

• Posisi Beta didefinisikan sebagai-OH berada di 
sisi yang sama dari cincin sebagai # C 6. Dalam 
struktur kursi ini menghasilkan proyeksi atas. 

β (OH di atas struktur cincin)



http://1.bp.blogspot.com/-VdB5Wv3LCaI/TVytMYXazxI/AAAAAAAAA00/AwYQQSndnjY/s1600/15.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-VdB5Wv3LCaI/TVytMYXazxI/AAAAAAAAA00/AwYQQSndnjY/s1600/15.JPG


http://2.bp.blogspot.com/-Rxvil_JVKvE/TVyr1fuYwqI/AAAAAAAAA0g/qqDlbcjpa38/s1600/11.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-Rxvil_JVKvE/TVyr1fuYwqI/AAAAAAAAA0g/qqDlbcjpa38/s1600/11.JPG


Metabolisme glukosa

• Glukosa juga akan berperan sebagai sumber energi utama
bagi kerja otak. 

• Melalui proses oksidasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh, 
glukosa kemudian akan digunakan untuk mensintesis
molekul ATP (adenosine triphosphate) yang merupakan
molukel molekul dasar penghasil energi di dalam tubuh. , 

• Proses metabolisme glukosa akan berlangsung melalui 2 
mekanisme utama yaitu melalui proses anaerobik dan
proses aerobik.

• Proses metabolisme secara anaerobik akan berlangsung di 
dalam sitoplasma (cytoplasm) sedangkan proses 
metabolisme anaerobik akan berjalan dengan mengunakan
enzim ysebagai katalis di dalam mitochondria dengan
kehadiran Oksigen (O ).



• Gula darah memiliki beberapa fungsi penting, Gula darah 
sebagai nutrisi bagi jaringan otak. 

• Hepar menggabungkan beberapa molekul menjadi glikogen. 

• Glikogen hati membantu menjaga kadar gula darah dengan 
memecahnya lagi menjadi glukosa ketika absorbsi gula turun. 

• Otot dan jaringan lain memindahkan glukosa dari darah untuk 
membentuk glikogen, dengan reaksi kompleks yang 
membutuhkan energi. 

• Glukosa dioksidasi oleh jaringan tubuh untuk menghasilkan 
sejumlah energi. Lebih dari separuh energi yang dibutuhkan 
tubuh berasal dari oksidasi glukosa. 

• Kelebihan glukosa akan diubah menjadi lemak. Sebagian 
besar dari reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh 
melibatkan glukosa atau senyawa-senyawa turunannya



• Kadar gula darah yang tinggi pada kasus diabetes 
mellitus sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya 
sekrersi insulin oleh sel-sel beta pulau Langerhans. 

• Factor herediter biasanya memainkan peranan besar 
dalam menentukan pada siapa diabetes akan 
berkembang. 

• Obesitas juga memainkan peranan dalam 
perkembangan diabetes. 

• obesitas menurunkan jumlah reseptor insulin di dalam 
sel target insulin diseluruh tubuh, sehingga membuat 
insulin yang tersedia kurang efektif dalam 
meningkatkan efek metabolik




