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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring meningkatnya kemajuan teknologi, tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat tentang kesehatan menyebabkan perubahan nilai 

keinginan konsumen akan pelayanan kesehatan dan mendorong tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu jenis 

pelayanan kesehatan yang dituntut untuk memberikan hasil yang bermutu dan 

sangat dibutuhkan dalam berbagai upaya kesehatan adalah laboratorium. 

Laboratorium klinik adalah sarana kesehatan yang melakukan pengukuran 

bahan-bahan biologis untuk menetukan jenis penyakit dan kondisi kesehatan. 

Manfaat laboratorium dalam melaksanakan upaya kesehatan yaitu untuk 

menegakkan diagnosis, menunjang prognosis, pemberian obat dan evaluasi 

hasil pengobatan serta pengambilan keputusan lain yang berkaitan dengan 

kesehatan (Sukorini, dkk., 2010). 

Idealnya pemeriksaan laboratorium yang efektif harus teliti, tepat, 

spesifik, sensitif, cepat dan tidak mahal serta dapat membedakan orang sakit 

dan orang normal. Pemeriksaan Laboratorium yang efektif akan memberikan 

hasil akhir yang valid agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan klinis 

(Budiyono, dkk., 2011). Kesalahan hasil pemeriksaan laboratorium akan 

menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis sehingga 

berdampak pada kesalahan penanganan pasien oleh karena itu validitas 

merupakan salah satu indikator hasil pemeriksaan laboratorium yang bermutu. 
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Mutu pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya menjamin 

kualitas pelayanan yang didasari pada penilaian hasil pelayanan laboratorium 

secara keseluruhan (Sukorini, dkk., 2010). 

Pengujian laboratorium adalah proses yang kompleks, yang melibatkan 

serangkaian tahap-tahap yang saling terkait meliputi tahap praanalitik, analitik 

dan pascaanalitik yang rentan terjadi kesalahan. Kebanyakan kesalahan terjadi 

pada tahap praanalitik (46-68.2%) dan tahap pascaanalitik (18.5- 47%). Pada 

tahap analitik kesalahan yang terjadi sebesar 25,1%. Namun, kesalahan 

laboratorium dalam tahap analitik telah menurun secara signifikan belakangan 

ini karena otomatisasi dan kemajuan teknologi  (Baruah, dkk., 2014).  

Tahap praanalitik adalah tahap persiapan awal sebelum sampel diperiksa. 

Tahap ini merupakan tahap penentuan kualitas sampel yang akan digunakan 

pada tahap-tahap selanjutnya (Mengko, 2013).  Kesalahan yang sering terjadi 

pada tahap praanalitik adalah hemolisis sampel. Hemolisis menunjukan 

presentasi terbesar dan belum ada tindakan penanganan terhadap hal tersebut. 

Rincian kesalahan praanalitik yaitu 46,4% adalah sampel hemolisis untuk uji 

biokimia, 43,2% adalah sampel beku (hematologi), 6,4% sampel hilang atau 

tidak diterima di laboratorium. Sebanyak 2,9% sampel menunjukkan rasio 

antikoagulan sampel yang tidak memadai, 0,7% adalah permintaan dengan 

kesalahan dalam identifikasi pasien, 0,3% adalah sampel yang dikumpulkan 

dalam tabung pengumpulan darah dengan antikoagulan yang tidak sesuai dan 

0,1% adalah kesalahan berupa permintaan tes yang hilang (Grecu, dkk., 2014). 
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Hemolisis dedifinisikan sebagai gangguan pada membran eritrosit dan 

menghasilkan lepasnya hemoglobin. Serum menunjukkan bukti nyata bahwa 

hemolisis terjadi ketika konsentrasi hemoglobin lebih dari 0,02 g/dl (Budiyono, 

2011). Hemolisis dapat diamati secara visual jika kadar hemoglobin yang 

terkandung dalam serum >0,06 g/dl (lippi, dkk., 2006). Hemolisis dapat 

disebabkan oleh berbagai macam hal dalam proses praanalitik seperti teknik 

pengambilan misalnya penusukan kulit yang masih basah karena alkohol, 

penanganan sampel seperti homogenisasi sampel yang terlalu kuat atau karena 

dilakukannya sentrifugasi berulang dan pengiriman sampel yang tidak terjaga 

dengan  baik (Riswanto, 2013). Bahan pemeriksaan hemolisis tidak hanya 

terjadi karena kesalahan praanalitik. Hemolisis juga dipengaruhi oleh kondisi 

klinis pasien,seperti pada : anemia hemolitik, bayi prematur, Incompatible 

Blood Transfusion, Hemolytic Disease of The Newborn, vena rapuh. Pasien 

dengan kondisi klinis seperti itu sampel darahnya akan tetap hemolisis 

meskipun pengambilan darah diulang. (Gruyter, 2008). 

Sampel yang hemolisis akan mempengaruhi hampir semua pemeriksaan 

dan menyebabkan hasilnya tidak akurat karena adanya hemoglobin dalam 

serum yang menyebabkan perubahan warna. Perubahan warna pada serum 

akan menyebabkan gangguan kromoforik pada analisa fotometri karena 

menggganggu pengukuran panjang gelombang dan pembauran cahaya yang 

disebabkan oleh substansi-substansi pengganggu (Howanitz, dkk., 2015). 

Hemolisis dapat dikelompokkan menjadi hemolisis ringan, sedang dan berat.  

Hemolisis yang ringan memiliki efek yang kecil terhadap hasil pemeriksaan. 
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Hemolisis yang berat menyebabkan dilusi yang berefek pada konstituen yang 

ditunjukkan dengan penurunan konsentrasi eritrosit. (Budiyono, 2011) 

Seluruh pemeriksaan laboratorium diharuskan menggunakan sampel 

yang baik dan memenuhi syarat. Syarat serum yang baik untuk pemeriksaan 

adalah serum yang tidak hemolisis, ikterik dan lipemik (Depkes RI, 2008). 

Pemeriksaan menggunakan serum yang tidak memenuhi syarat salah satunya 

serum hemolisis sering ditemukan di lapangan. Penggunaan serum yang 

hemolisis tersebut dikarenakan pasien yang tidak kooperatif untuk dilakukan 

pengambilan darah ulang. Beberapa pasien dengan kondisi klinis tertentu juga 

menjadi salah satu penyebab pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan 

pengambilan darah ulang sehingga pemeriksaan tetap harus dilakukan 

meskipun sampelnya hemolisis. Selama ini, pemeriksaan sampel hemolisis 

didasarkan pada tingkat hemolisis yang dilihat secara visual. Visualisasi setiap 

individu dapat menjadi masalah karena bersifat subjektif sehingga 

memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi. 

Pemeriskaan aktivitas enzim Aspartate Aminotransferase (AST) adalah 

salah satu parameter pemeriksaan yang sering diminta untuk tes fungsi hati. 

Sampel yang hemolisis seringkali menjadi alasan untuk penolakan dalam 

pemeriksaan aktivitas enzim Aspartate Aminotransferase (AST) karena enzim 

ini bersifat intraseluler. Konsentrasi tertinggi Aspartate Aminotransferase 

(AST) ditemukan di jaringan jantung, hati dan otot rangka, dengan jumlah yang 

lebih kecil ditemukan di ginjal, pankreas dan eritrosit (Sacher dan Mc Pherson, 
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2004). Ketika sampel hemolisis maka akan mempengaruhi hasil pemeriksaan  

Aspartate Aminotransferase (AST). 

Penelitian yang dilakukan oleh Koseoglu, dkk. (2011) dan Yayasiami 

Rohimatika (2014) menyimpulkan bahwa serum hemolisis mempengaruhi 

aktivitas enzim Aspartate Aminotransferase (AST) dengan hasilnya semakin 

tinggi tingkat hemolisis serum, maka aktivitas enzim Aspartate 

Aminotransferase (AST) semakin meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, 

peneliti ingin melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh 

besarnya kadar hemoglobin terhadap hasil pemeriksaan aktivitas enzim 

Aspartate Aminotransferase (AST)  dan besarnya pengaruh tersebut dapat 

dikonversikan terhadap hasil yang sesungguhnya.   

B. Rumusan Masalah 

Apakah kadar hemoglobin dalam serum mempengaruhi aktivitas enzim 

Aspartate Aminotransferase (AST)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kadar hemoglobin dalam serum terhadap aktivitas 

enzim Aspartate Aminotransferase (AST). 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui rerata aktivitas enzim Aspartate Aminotransferase (AST) 

dalam serum yang mengandung kadar hemoglobin yang bervariasi.  
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b. Mengetahui besarnya pengaruh kadar hemoglobin dalam serum 

terhadap aktivitas enzim Aspartate Aminotransferase (AST) sehingga 

besarnya pengaruh tersebut dapat dikonversikan.  

D. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang Analis Kesehatan  

khususnya bidang Kimia Klinik. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi mengenai 

pengaruh kadar hemoglobin dalam serum terhadap aktivitas enzim 

Aspartate Aminotransferase (AST). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam melakukan 

pemeriksaan kimia darah khususnya aktivitas enzim Aspartate 

Aminotransferase (AST) menggunakan serum yang hemolisis dengan cara 

mengukur kadar hemoglobinnya kemudian dikonversikan terhadap 

besarnya pengaruh. 

F. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian oleh Koeseglu, dkk (2011) yang bejudul “Effect of Hemolysis 

Interference on Routine Biochemistry Parameters” dalam jurnal milik 

Ataturk Training and Research Hospital, Department of Biochemistry and 

Clinical Biochemistry, Izmir Turkey, menyimpulkan bahwa hemolisis 

mempengaruhi hampir semua parameter pemeriksaan biokimia, terutama 
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pada aktivitas enzim Aspartate Aminotransferase (AST), Lactat 

Dehidrogenase (LDH), Kalium dan total bilirubin. 

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu memeriksa spesimen 

hemolisis terhadap parameter kimia klinik. Perbedaannya terletak pada 

variabel bebas yaitu jenis sampel dan metode yang digunakan untuk 

membuat hemolisis pada sampel. Penelitian tersebut menggunakan plasma 

heparin yang dibuat hemolisis dengan variasi hemolisis ringan, agak 

hemolisis, hemolisis sedang dan hemolisis berat, sedangkan pada penelitian 

yang akan dilakukan kadar hemoglobinnya terukur dengan cara dibuat 

meningkat secara serial. 

2. Penelitian oleh Yayasiami Rohimatika (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Variasi Hemolisis Serum dalam Darah terhadap Aktivitas Enzim Aspartate 

Aminotransferase (AST)”, menyimpulkan bahwa ada pengaruh variasi 

hemolisis serum dalam darah terhadap aktivitas enzim Aspartate 

Aminotransferase (AST). Semakin tinggi tingkat variasi hemolisis aktivitas 

enzim Aspartate Aminotransferase (AST) akan semakin meningkat. 

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu memeriksa spesimen 

hemolisis terhadap parameter kimia klinik. Perbedaannya terletak pada 

variabel bebas yaitu pada penelitian tersebut kadar hemoglobin serum 

dibuat variasi hemolisis ringan, sedang dan berat, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan kadar hemoglobinnya terukur dengan cara 

dibuat meningkat secara serial.  


