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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  

      Penelitian yang berjudul ”Pengaruh Hemolisis pada Serum terhadap 

Pemeriksaan Aktivitas Enzim Gamma Glutamyl Transferase” ini telah 

dilaksanakan di Laboratorium Patologi Klinik Balai Laboratorium 

Kesehatan Yogyakarta pada tanggal 2-5 Januari 2019.  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 7 orang. Sampel 

yang terkumpul dibuat pooled serum agar sampel homogen. Pooled serum 

dibagi menjadi 6 kelompok untuk diberi perlakuan, berupa penambahan 

hemolisat sehingga diperoleh kadar hemoglobin dalam serum sebesar             

0 mg/dl; 85,2 mg/dl; 170,4 mg/dl; 213,1 mg/dl; 340,9 mg/dl dan 426,1 

mg/dl.  Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma 

GT sebanyak 42 data. Data tersebut kemudian dilakukan analisis deskriptif 

dengan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk menggambarkan hasil 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. Data yang diperoleh merupakan 

data primer dengan skala rasio sehingga dilakukan analisis kuantitatif 

dengan uji statistik parametrik menggunakan uji beda One-Way Anova. Uji 

statistik dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows 

dengan derajat kesalahannya sebesar 5% (α = 5%).  
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1. Analisis deskriptif 

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Aktivitas Enzim Gamma GT pada Masing-

Masing Variasi Kadar Hemoglobin dalam Serum 

No 

Sampel 

Aktivitas Enzim Gamma GT pada masing-masing Variasi 

Kadar Hemoglobin dalam Serum 

0 

mg/dl 

85,2 

mg/dl 

170,4 

mg/dl 

213,1 

mg/dl 

340,9 

mg/dl 

426,1 

mg/dl 

1 19 17 13 11 10 9 

2 19 16 14 12 9 8 

3 20 16 13 11 11 10 

4 19 15 14 11 10 9 

5 18 16 14 11 10 9 

6 19 16 14 12 10 9 

7 19 16 14 11 10 8 

Rerata 19 16 13.7 11.3 10 8.9 

      

       Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa rerata hasil aktivitas 

enzim Gamma GT pada serum yang tidak hemolisis adalah 19 U/L. 

Rerata hasil aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang mengandung 

hemoglobin 85,2 mg/dl adalah 16 U/L. Rerata hasil aktivitas enzim 

Gamma GT pada serum yang mengandung hemoglobin 170,4 mg/dl 

adalah 13,7 U/L. Rerata hasil aktivitas enzim Gamma GT pada serum 

yang mengandung hemoglobin 213,1 mg/dl adalah 11,3 U/L. Rerata 

hasil aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang mengandung 

hemoglobin 340,9 mg/dl adalah 10 U/L. Rerata hasil aktivitas enzim 

Gamma GT pada serum yang mengandung hemoglobin 426,1 mg/dl 

adalah 8,9 U/L. Rerata hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT 

dapat dilihat pada Gambar 8.   
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Gambar 8. Grafik Rerata Hasil Pemeriksaan Aktivitas Enzim  

Gamma GT pada Serum Hemolisis 

Berdasarkan gambar 8, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan rerata 

hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. Semakin tinggi tingkat 

hemolisis pada serum, maka hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma 

GT semakin turun. Besarnya penurunan hasil pemeriksaan aktivitas 

enzim Gamma GT ditunjukkan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Persentase Penurunan Rerata Hasil Pemeriksaan Aktivitas 

Enzim Gamma GT 

No Sampel 

Selisih Hasil Pemeriksaan Aktivitas Enzim 

Gamma GT 

 a-b a-c a-d a-e a-f 

1 2 6 8 9 10 

2 3 5 7 10 11 

3 4 7 9 9 10 

4 4 5 8 9 10 

5 2 4 7 8 9 

6 3 5 7 9 10 

7 3 5 8 9 11 

Rerata Penurunan 3 5.3 7.7 9 10.1 

Presentase 

Penurunan  15.8% 27.8% 40.6% 47.4% 53.4% 

 

Keterangan: 

a : hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum tidak  

hemolisis 

b : hasil pemeriksaaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang  

mengandung hemoglobin 85,2 mg/dl 

c : hasil pemeriksaaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang  

mengandung hemoglobin 170,4 mg/dl 

d : hasil pemeriksaaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang  

mengandung hemoglobin 213,1 mg/dl 

e : hasil pemeriksaaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang  

mengandung hemoglobin 340,9 mg/dl 

f : hasil pemeriksaaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang  

mengandung hemoglobin 426,1 mg/dl 

      Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi hemoglobin 

dalam serum maka semakin besar pula persentase penurunan hasil 



46 
 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. Persentase penurunan dihitung 

dengan cara membandingkan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma 

GT pada serum hemolisis dengan serum yang tidak hemolisis. Serum 

yang mengandung hemoglobin 85,2 mg/dl mengalami penurunan sebesar 

15,8%; serum yang mengandung hemoglobin 170,4 mg/dl mengalami 

penurunan sebesar 27,8%; serum yang mengandung hemoglobin 213,1 

mg/dl mengalami penurunan sebesar 40,6%; serum yang mengandung 

hemoglobin 340,9 mg/dl mengalami penurunan sebesar 47,4% dan  

serum yang mengandung hemoglobin 426,1 mg/dl mengalami penurunan 

sebesar 53,4%. Artinya hemolisis mempengaruhi hasil pemeriksaan 

aktivitas enzim Gamma GT, sehingga perlu dilakukan analisis statistik 

untuk mengetahui besarnya pengaruh tersebut.  

2. Analisis statistik 

Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 

for windows. Data yang diperolah dilakukan uji normalitas data, uji 

beda, uji korelasi dan regresi. Hasil analisis statistik dapat dilihat pada 

tabel 5.  

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik 

No  Uji Statistik α Signifikan 

1. Uji Normalitas data ≥ 0,05 0,147 

2. Uji One-Way Anova < 0,05 0,000 

3.  Uji Homogenitas Varian > 0,05 0,898 

 

Uji normalitas data menggunakan one-sample kolmogorov smirnov 

test untuk mengetahui distribusi data. Nilai signifikansi yang diperoleh 
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dari uji normalitas data menunjukkan taraf siginifikan sebesar 0,147 

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya data berdistribusi 

normal dan dilanjukan dengan uji beda parametrik menggunakan One-

Way Anova. 

Uji beda menggunakan One-Way Anova digunakan untuk menguji 

perbedan rerata data yang lebih dari 2 kelompok. Nilai signifikansi pada 

hasil uji anova adalah 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kadar Gamma GT dalam serum 

yang tidak hemolisis dan hemolisis dengan kadar hemoglobin dalam 

serum 85,2 mg/dl; 170,4 mg/dl; 213,1 mg/dl; 340,9 mg/dl; 426,1 mg/dl.  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui homogenitas data 

dan untuk menentukan jenis uji Post Hoc yang akan digunakan. Nilai 

signifikansi yang diperoleh pada uji homogenitas adalah 0,898. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

homogen dan uji lanjut menggunakan Post Hoc LSD. 

Uji lanjut (Post Hoc) dilakukan untuk mengetahui kadar 

hemoglobin dalam serum yang telah mampu memberikan perbedaan 

yang signifikan. Hasil uji Post Hoc dapat dilihat pada tabel 6.  
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Tabel 6. Hasil Uji Lanjut (Post Hoc) 

 0 

mg/dl 

85,2 

mg/dl 

170,4 

mg/dl 

213,1 

mg/dl 

340,9 

mg/dl 

426,1 

mg/dl 

0 mg/dl - S S S S S 

85,2  

mg/dl 
S - S S S S 

170,4 

mg/dl 
S S - S S S 

213,1  

mg/dl 
S S S - S S 

340,9 

mg/dl 
S S S S - S 

426,1 

mg/dl 
S S S S S - 

 

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa kadar hemoglobin dalam 

serum sebesar 85,2 mg/dl sudah mampu memberikan perbedaan yang 

signifikan. Dilakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan kadar 

hemoglobin dalam serum terhadap hasil pemeriksaan aktivitas enzim 

Gamma GT. 

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil uji korelasi disajikan 

dalam tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil Uji Korelasi 

  

Kadar Gamma 

GT Serum 

Kadar 

Hemoglobin 

Serum 

Kadar gamma GT 

serum 

Pearson 

Correlation 
1 -.974** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Kadar hb serum Pearson 

Correlation 
-.974** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 

 

Nilai Sig. pada tabel 7 adalah 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang 

artinya ada hubungan antara kadar hemoglobin dalam serum dengan hasil 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. Nilai koefisien korelasi sebesar 

–0,974 yang menunjukkan tingkat hubungan sangat kuat dengan arah 

berlawanan, artinya semakin tinggi kadar hemoglobin dalam serum maka 

akan semakin turun hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. 

Selanjutnya dilakukan uji regresi.  

Uji regresi dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh kadar 

hemoglobin dalam serum terhadap hasil pemeriksaan aktivitas enzim 

Gamma GT. Diperoleh faktor determinan  (R2) sebesar 0,949 dengan 

persamaan regresi yang Y= 20,257 – 2,033x. 

B. Pembahasan  

        Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hemolisis pada 

serum terhadap hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. Hasil 

analisis deskriptif menunjukkan adanya penurunan rata – rata hasil 



50 
 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang mengandung 

hemoglobin. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa hasil yang 

dikeluarkan bukan hasil yang sebenarnya, karena penurunan tersebut bukan 

disebabkan oleh kondisi klinis pasien. Hasil pemeriksaan ini sesuai dengan 

teori Lippi, dkk (2008) yang menyatakan bahwa terjadi penurunanan hasil 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT pada serum hemolisis yang 

dibandingkan dengan serum tidak hemolisis.  

Hasil analisis statistik menunjukkan ada perbedaan hasil pemeriksaan 

aktivitas enzim Gamma GT pada serum yang tidak hemolisis dan hemolisis 

dengan kadar hemoglobin 85,2 mg/dl; 170,4 mg/dl; 213,1 mg/dl; 340,9 

mg/dl; 426,1 mg/dl, dimana serum yang mengandung hemoglobin sebesar 

85,2 mg/dl sudah mampu memberikan perbedaan yang signifikan. 

Hemoglobin dalam serum mempengaruhi hasil pemeriksaan aktivitas enzim 

Gamma GT. Semakin tinggi kadar hemoglobin dalam serum maka hasil 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT semakin turun. Berdasarkan uji 

regresi, penurunan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT, sebesar 

94,9% yang disebabkan karena adanya hemoglobin bebas dalam serum. 

Hemoglobin merupakan protein berupa pigmen merah yang mengandung 

heme dan globin. Heme mengandung glisin yang akan berperan sebagai 

inhibitor enzim Gamma GT sehingga dapat menghambat kerja enzim 

(Sonntag, 1986). Glisin berperan sebagai inhibitor non kompetitif untuk 

enzim Gamma GT (Ali, dkk.,217). Inhibitor non kompetitif tidak mengubah 

sisi aktif enzim. Inhibitor ini bekerja dengan cara melekat pada kompleks 
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enzim substrat sehingga menghambat pembentukan produk (Sinaga, 2012). 

Produk pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT yang dihambat oleh glisin 

adalah Gamma-glutamyl-glycylglycine. Pembentukan produk tersebut 

melepaskan 5-amino-2-nitrobenzoate, sehingga karena pembentukan 

produk dihambat, maka 5-amino-2-nitrobenzoate yang dilepaskan juga 

sedikit. 5-amino-2-nitrobenzoate diukur sebagai aktivitas enzim Gamma 

GT, sehingga pada serum hemolisis aktivitas enzim Gamma GT mengalami 

penurunan. Prediksi penurunan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma 

GT dapat dilihat dari persamaan regresi Y= 20,257 – 2,033x yang artinya 

setiap kenaikan kadar hemoglobin dalam serum sebesar 85,2 mg/dl maka 

aktivitas enzim Gamma GT akan turun sebesar 2,033 U/L. Penurunan hasil 

pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT juga dipengaruhi oleh faktor lain 

sebesar 5,1%. Faktor tersebut adalah pemipetan yang kurang baik, 

homogenisasi yang kurang sempurna serta suhu dan waktu transportasi.  

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Lippi, dkk (2006) yang 

berjudul “Influence of Hemolysis on Routine Clinical Chemistry Testing”. 

Lippi, dkk (2006) menyatakan bahwa terjadi penurunan yang konsisten 

pada hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT dalam serum yang 

hemolisis. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini, dimana terjadi 

penurunan aktivitas enzim Gamma GT pada semua variasi kadar 

hemoglobin dalam serum. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

Sonntag (1986) yang berjudul “Haemolysis as an Interference Factor in 

Clinical Chemistry” yang menyatakan bahwa serum yang mengandung 
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hemoglobin sebesar 1,7 g/l mengalami penurunan sebesar 0,99 U/L  

dibandingkan dengan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT pada 

serum yang tidak hemolisis. Sampel yang digunakan pada kedua penelitian 

tersebut sama dengan penelitian ini, yaitu serum. Perbedaanya terletak pada 

teknik pembuatan serum hemolisis, dimana pada kedua penelitian tersebut 

serum dibuat hemolisis dengan cara menambahkan serum hemolisis ke 

dalam serum normal.  

 Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Koseoglu, dkk (2011) 

yang menyatakan bahwa hemoglobin bebas meningkatkan aktivitas enzim 

Gamma GT dan Alanin Aminotransferase sebesar 1,2 kali pada konsentrasi 

hemoglobin plasma 4,5 g/l. Hal ini dapat disebabkan karena sampel yang 

digunakan berbeda. Penelitian Koseoglu menggunakan plasma heparin, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan serum. Bowen dan Remaley 

(2013) menyatakan bahwa pengisian tabung heparin yang tidak penuh dapat 

menyebabkan peningkatan aktivitas kreatin kinase dan Gamma GT.  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

apabila di lapangan ditemukan sampel yang hemolisis. Sampel yang 

hemolisis sebaiknya tidak digunakan untuk pemeriksaan, karena terbukti 

mempengaruhi hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. Apabila 

ditemukan sampel yang hemolisis maka perlu dilakukan pengambilan darah 

ulang. Apabila tidak dapat dilakukan pengambilan darah ulang, misalnya 

pada kasus hemolisis yang terjadi karena kondisi patologis pasien maka 

perlu diukur kadar hemoglobin dalam serum dan dikonversikan berdasarkan 
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persamaan regresi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

kadar hemoglobin dalam serum yang tidak memberikan perbedaan yang 

signifikan terhadap hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT.  

Kesulitan penelitian ini adalah pembuatan serum yang mengandung 

hemoglobin dengan konsentrasi tertentu perlu dilakukan beberapa kali 

perhitungan dan percobaan. Kelemahan penelitian ini adalah kemungkinan 

terjadinya kesalahan acak seperti pemipetan yang kurang presisi, 

homogenisasi yang tidak sempurna serta waktu dan suhu transportasi.  


