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POLISAKARIDA



POLISAKARIDA

• Sebagian besar karbohidrat dalam bentuk 
polisakarida.

• Suatu polisakarida berbeda dengan yang 
lainnya:
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lainnya:

– unit monosakarida penyusunnya, 

– panjang rantai, 

– bentuk ikatan dan 

– derajat percabangan (degree of branching). 



POLISAKARIDA

• Homopolisakarida,

• Heteropolisakarida 

• Beberapa homopolisakarida berfungsi sebagai 

cadangan monosakarida yang diperlukan 
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cadangan monosakarida yang diperlukan 

sebagai sumber energi seperti pati dan glikogen. 

• Homopolisakarida yang lain seperti selulosa dan 

kitin berfungsi sebagai pembangun struktur 

dinding sel tanaman dan rangka luar hewan.

• Heteropolisakarida memberikan kekuatan 

ekstrasel untuk seluruh kingdom organisme.



POLISAKARIDA

• Lapisan yang kaku pada dinding sel bakteri yang disebut 
peptidoglikan adalah heteropolisakarida yang disusun 
oleh dua jenis unit turunan monosakarida yang tersusun 
secara bergantian. 

• Pada jaringan hewan, ruang ekstraseluler diisi oleh 
beberapa jenis heteropolisakarida yang membentuk 
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beberapa jenis heteropolisakarida yang membentuk 
suatu matrik yang mengikat masing-masing sel menjadi 
suatu kesatuan dan memberikan perlindungan, bentuk 
dan dukungan terhadap sel, jaringan dan organ. 

• Asam hialuronat adalah salah satu polimer yang 
memberikan kekuatan dan fleksibelitas pada tulang 
rawan dan tendon. Jenis heteropolisakarida yang lain 
yang memiliki unit polipeptida (proteoglikan) memiliki 
peranan untuk melumasi jaringan atau sendi. 



POLISAKARIDA

• Tidak seperi halnya molekul protein yang memiliki berat 
molekul tertentu atau spesifik, polisakarida tidak memiliki 
berat yang spesifik. 

• Ini disebabkan karena mekanisme biosintesa kedua 
polimer yang berbeda; protein disintesis dengan 
menggunakan suatu cetakan atau template (mRNA) 
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menggunakan suatu cetakan atau template (mRNA) 
sedang sintesis polisakarida berlangsung dengan 
polimerisasi yang dilakukan oleh enzim-enzim tertentu.

• Suatu enzim akan bekerja bila enzim lain sudah selesai 
berkerja, enzim-enzim bekerja secara bergantian untuk 
menghasilkan suatu polimer. Akan tetapi mekanisme 
sampai seberapa panjang sintesis rantai polimer ini 
belum diketahui.



Pati dan glikogen

• Cadangan karbohidrat  

• Dalam sel kedua jenis polisakarida ini biasanya terdapat 
dalam butiran-butiran yang disebut sebagai granul. 

• Sebagian besar sel tanaman dapat menyimpan pati dan 
paling banyak tersimpan dalam umbi dan biji  
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paling banyak tersimpan dalam umbi dan biji  

• Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. 

• Amilosa tersusun dari rantai glukosa (a1-4) yang tidak 
becabang dengan berat molekul yang bervariasi sampai 
500.000.

• Amilopektin juga memiliki berat molekul yang tinggi 
sampai satu juta tetapi memiliki rantai yang bercabang. 
Percabangan umumnya terbentuk setiap 24-30 unit 
molekul glukosa. 
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Glikogen

• Cadangan karbohidrat utama pada sel hewan 
yang merupakan polimer glukosa dengan ikatan 
glikosida a1-4. 

• Jumlah pecabangan glikogen lebih banyak 
dibandingkan dengan percabangan pada 
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dibandingkan dengan percabangan pada 
molekul amilopektin; setiap 8-12 molekul 
glukosa. 

• Berat molekul glikogen sampai beberapa juta. 
Glikogen banyak terdapat di hati, kira-kira 7% 
dari berat basah hati, disamping itu juga pada 
otot. 



• Mengapa sel tidak menyimpan glukosa 
dalam bentuk monomer?  Hati dan otot 
yang mengandung sejumlah besar 
glikogen (glukosa yang tidak larut) 
memiliki peranan untuk menjaga tekanan 
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memiliki peranan untuk menjaga tekanan 
osmosis sel. Bila sitoplasma sel 
mengandung 2% glucosa (0.1 M), tekanan 
osmotik sel terganggu. 



Selulosa dan kitin

• Secara struktural selulosa dan kitin adalah homopolisakarida. 
• Selulosa yang terdiri dari benang-benang (fibril) yang kuat dan tidak 

larut dalam air merupakan bagian yang terpenting pada sel-sel 
tanaman; terdapat pada akar, batang, cabang dan seluruh bagian 
dari jaringan tanaman berkayu. 

• Selulosa adalah penyusun utama kayu, dan katun hampir murni 

26

• Selulosa adalah penyusun utama kayu, dan katun hampir murni 
tersusun dari selulosa. 

• Fibril selulosa yang tidak memiliki percabangan disusun oleh 10.000 
sampai 15.000 unit D-glukosa melalui ikatan b glikosida. Hal ini 
menyebabkan struktur dan sifat fisiknya berbeda dari amilosa. 
Karena rantai polisakarida memiliki banyak gugus hidroksil, ikatan 
hidrogen merupakan bahagian yang sangat menentukan struktur 
molekulnya. 

• Ikatan hidrogen yang terbentuk inter dan antar rantai memberikan 
kekuatan terhadap rantai polisakaraida.
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Hidrolisis glikogen dan pati
• Glikogen dan pati dihidrolisa oleh enzim a-amilase yang 

terdapat dalam air ludah dan asam lambung. 

• Sedangkan selulosa tidak dapat digunakan sebagai 
sumber energi oleh kebanyakan hewan, karena tidak 
memiliki enzim untuk menghidrolisis selulosa. 

• Rayap dapat menghidrolisis selulosa (kayu) mikroba 
simbiotik Trychonympha yang menghasilkan enzim 
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simbiotik Trychonympha yang menghasilkan enzim 
selulase yang memutus ikatan b1-4. 

• Vertebrata yang mampu menggunakan selulosa sebagai 
sumber energi adalah yang tergolong kedalam ruminasia 
seperti sapi, kerbau, domba, zerapah, dll. Pada lambung 
hewan-hewan ini terdapat bakteri dan atau protozoa 
yang menghasilkan selulase.

• Jamur-jamur pembusuk kayu dikenal sebagai penghasil 
selulase yang sangat potensial, beberapa bakteri juga 
menghasilkan selulase.



Kitin

• Kitin, homopolisakarida, gugus N-asetil 
glukosamin dalam ikatan glikosida b. 

• Kitin berbeda dengan selulosa hanya pada atom 
C2 dengan tambahan gugus amino yang 
terasetilasi. 

29

terasetilasi. 

• Fibril-firbril kitin hampir sama dengan selulosa 
dan juga tidak dapat dicernakan oleh hewan 
vertebrata. 

• Merupakan komponen utama penyusun rangka 
artropoda, serangga, udang dan dinding sel 
jamur, dan kemungkinan merupakan polimer 
organik alami kedua terbanyak setelah selulosa.
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Peptidoglikan

• Peptidoglikan, hetero-polisakarida pada diding 
sel bakteri. 

• Tersusun oleh unit-unit N-asetil glukosamin dan 
N-asetil muramic acid yang tersusun secara 
bergantian dengan ikatan glikosida b1-4.
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bergantian dengan ikatan glikosida b1-4.

• Bila ikatan ini dihidrolisis oleh enzim-enzim 
tertentu seperti enzim lisozim, maka sel-sel 
bakteri akan mati. Enzim lisozim selain 
terkandung dalam air mata juga dihasilkan oleh 
bebe-rapa virus yang menyerang
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Komponen matrik ekstrasel

• Ruang ekstraseluler pada jaringan hewan diisi 

oleh material yang disebut matrik ekstrasel yang 

berfungsi untuk mengikat sel-sel pada jaringan 

dan sebagai lintasan difusi nutrisi dan oksigen 

diantara sel. 
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diantara sel. 

• Matrik ekstrasel tesusun dari heteropolisakarida 

dan serat-serat protein dan disebut 

glikosaminoglikan. Bila molekul protein berikatan 

dengan glikosaminoglikan maka membentuk 

proteoglikan. 
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Glikoprotein dan glikolipid

• Kebanyakan protein membran dan lemak membran memiliki 
oligosakarida yang terikat secara kovalen yang disebut glikoprotein 
dan glikolipid. Sebahagian besar protein yang disekresikan oleh sel-
sel eukaryot tergolong kedalam glikoprotein. 

• Manfaat biologis adanya gugus oligosakarida pada protein dan 
lemak belum diketahui dengan sempurna. Akan tetapi sifat hidrofilik 
yang dimiliki oleh oligosakarida akan mengubah muatan dan 
kelarutan protein dan lemak. 
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kelarutan protein dan lemak. 
• Glikoprotein memiliki fungsi-fungsi biologis yang cukup beragam. 

Hampir seluruh protein yang terdapat pada permukaan luar hewan 
adalah golongan glikoprotein. 

• Glikoprotein pada membran sel darah merah yang dikenal dengan 
glikoporin disusun oleh 60% karbohidrat dengan 16 buah rantai 
oligosakarida. Beberapa glikoprotein larut dalam air seperti protein 
pembawa dan imunoglobulin dan protein-protein yang terdapat 
dalam lisosom.     



Glikoprotein dan glikolipid

• Glikolipid dan lipopolisakarida merupakan komponen membran. 
• Pada gangliosida gugus yang bermuatan adalah oligosakarida yang 

mengandung asam sialat dan gugus monosakarida lainnya. 
• Lipopolisakarida adalah penyusun utama pada membran luar 

bakteri gram negatif seperti Escherichia coli dan Salmonella 
typhimurium. 

• Lipopolisakarida pada S. typhimurium memiliki enam rantai asam 
lemak yang terikat dua gugus glikosamin, dimana pada salah satu 
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lemak yang terikat dua gugus glikosamin, dimana pada salah satu 
glukosamin melekat oligosakarida komplek. 

• Lipopolisakarida pada membran sel bakteri gram negatif adalah 
target utama dari antibodi yang dihasilkan oleh sistem imunitas. 
Lipopolisakarida beberapa bakteri seperti Staphylococcus aureus
bersifat toksik terhadap manusia dan hewan, karena dapat 
menurunkan tekanan darah.



Struktur lipopolisakarida 

pada membran luar 

Salmonella typhimurium.

38



Metoda analisis karbohidrat
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