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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kadar Hemoglobin dalam 

Serum terhadap Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin” ini telah dilaksanakan 

pada tanggal 2-5 Januari 2019 di Balai Laboratoirum Kesehatan 

Yogyakarta.  

Sampel yang diperoleh untuk penelitian ini dari mahasiswa jurusan 

analis kesehatan yogyakarta yang dipilih secara acak. Penjelasan mengenai 

penelitian ini diberikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan 

sampel dan diminta untuk mengisi lembar persetujuan untuk ikut 

berpartisipasi dalam penelitian yang akan dilakukan.  

Sampel yang digunakan berasal dari 7 orang yang berbeda dan 

dijadikan pooled serum. Pooled serum dibagi menjadi 6 kelompok setiap 

kelompok diberi perlakukan berupa penambahan hemolisat yang memiliki 

kadar hemoglobin 845 mg/dl. Setiap kelompok perlakukan dibuat 700 µL 

campuran yang masing-masing ditambahkan 0 µl, 65 µl, 130 µl, 195 µl, 

260 µl, 325 µl hemolisat sehingga didapatkan kadar hemoglobin dalam 

campuran yaitu 0 mg/dl, 78 mg/ dl, 157 mg/dl, 235 mg/dl, 313 mg/dl, 392 

g/dl. Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kadar albumin sebanyak 

42 data. Data tersebut kemudian dilakukan kadar albumin secara deskriptif 

yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data yang diperoleh 

merupakan data primer dan berskala ratio, sehingga dilakukan analisis 
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kuantitatif menggunakan uji statistik (One Way Anova) program SPSS 16.0 

for windows dengan derajat kesalahan α 5 %. 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Data hasil pemeriksaan kadar albumin berdasarkan variasi kadar 

hemoglobin dalam serum disajikan pada tabel 4.  

  Tabel 4. Data Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin Berdasarkan Variasi 

Kadar Hemoglobin dalam Serum  

 

Pengulang

an ke-  
Kadar Albumin (gr/dl)  

0 

mg/dl 

78 

mg/dl 

157 

mg/dl 

235 

mg/dl 

313 

mg/dl 

392 

mg/dl  

1 4,70 3,83 3,32 2,86 2,56 2,22 

2 4,71 3,88 3,32 2,87 2,54 2,21 

3 4,67 3,84 3,28 2,86 2,5 2,21 

4 4,63 3,83 3,33 2,86 2,5 2,2 

5 4,54 3.91 3,28 2,82 2,47 2,23 

6 4,62 3,85 3,24 2,85 2,48 2,2 

7 4,60 3,86 3,33 2,81 2,53 2,22 

Jumlah 32,47 23,09 23,1 19,93 17,58 15,49 

Rerata  4,64 3,85 3,30 2,85 2,51 2,21 

Sumber : Data Primer Terolah  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rerata hasil 

pemeriksaan kadar albumin untuk serum yang tidak mengandung 

hemoglobin 0 mg/dl sebesar 4,64 gr/dl. Rerata hasil pemeriksaan kadar 

albumin untuk serum yang mengandung 78 mg/dl Hb sebesar 3,85 

gr/dl. Rerata hasil pemeriksaan kadar albumin untuk serum yang 

mengandung 157 mg/dl Hb sebesar 3,30 gr/dl. Rerata hasil 

pemeriksaan kadar albumin untuk serum yang mengandung 

hemoglobin 235 mg/dl Hb sebesar 2,85 gr/dl. Rerata hasil pemeriksaan 

kadar albumin untuk serum yang mengandung 313 mg/dl sebesar 2,51  
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gr/dl. Rerata hasil pemeriksaan kadar albumin untuk serum yang 

mengandung 392 mg/dl sebesar 2,21 gr/dl. Rerata hasil pemeriksaan 

albumin dari masing-masing kelompok tersebut mengalami penurunan 

dan dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Kadar Albumin berdasarkan Variasi 

Kadar Hemoglobin 

 

 

Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar 

hemoglobin dalam serum, hasil pemeriksaan kadar albumin semakin 

turun. Presentase besarnya penurunan dilakukan dengan perhitungan 

yang membandingkan hasil pemeriksaan kadar albumin pada serum 

yang tidak hemolisis dengan serum yang hemolisis yang mengandung 

kadar hemoglobin yang bervariasi ditunjukkan pada tabel 5.  
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Tabel 5. Selisih Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin dengan Kadar 

Hemoglobin dalam Serum 

Nomor 

sampel 
Selisih Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin 

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

1 0,87 1,38 1,84 2,14 2,48 

2 0,83 1,39 1,84 2,17 2,5 

3 0,83 1,39 1,81 2,17 2,46 

4 0,8 1,3 1,77 2,13 2,43 

5 0,63 1,26 1,72 2,07 2,31 

6 0,77 1,38 1,77 2,14 2,42 

Rerata 

Penurunan 
0,79 1,35 1,79 2,14 2,43 

Presentase 

Penuruanan 
16,9 % 29,1 % 38,6 % 46,1 % 52,5 % 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019.  

Keterangan tabel 5 : 

a : Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin pada serum yang 

mengandung hemoglobin 0 mg/dl  

b : Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin pada serum yang  

mengandung hemoglobin 78 mg/dl  

c : Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin pada serum yang 

mengandung hemoglobin 157 mg/dl  

d : Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin pada serum yang 

mengandung hemoglobin 235 mg/dl  

e : Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin pada serum yang 

mengandung hemoglobin 313 mg/dl  

f : Hasil Pemeriksaan Kadar Albumin pada serum yang  

mengandung hemoglobin 392 mg/dl 

Tabel 5 diatas menunjukkan semakin tinggi kadar 

hemoglobin dalam serum, semakin tinggi juga penurunan hasil 

pemeriksaan kadar albumin. Presentase penurunan dilakukan 

dengan perhitungan membandingkan hasil pemeriksaan pada serum 

yang tidak mengandung kadar hemoglobin dan serum yang 

mengandung kada hemoglobin bertingkat. Serum yang 
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mengandung hemoglobin 78 mg/dl mengalami penurunan sebesar 

16,9 %, serum yang mengandung hemoglobin 157 mg/dl 

mengalami penurunan 29,1 %, serum yang mengandung 

hemoglobin 235 mg/dl mengalami penurunan 38,6 %, serum yang 

mengandung hemoglobin 313 mg/dl mengalami penurunan 46,1 %, 

serum yang mengandung hemoglobin 392 mg/dl mengalami 

penurunan 52,5 %. Besarnya pengaruh kadar hemoglobin dalam 

serum terhadap hasil pemeriksaan kadar albumin dapat diketahui 

dengan analisis statistik uji One Way Anova.  

2. Hasil Analisis statistik (terlampir) 

a. Hasil uji normalitas  

Uji normalitas data menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test digunakan untuk mengetahui distribusi 

data. Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

menunjukkan nilai probabilitas 0,194, nilai tersebut lebih besar dari 

Asymp. Sig 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.  

b. Uji One-Way ANOVA 

Tabel 6. Hasil Uji One Way ANOVA 

No Uji Statistik α Signifikan 

1 Uji Anova (One Way 

Anova Test) 

< 0,05 0,000 

2 Uji Homogenitas (Test 

of Homogeneity of 

Variances) 

≥ 0,05 0,007 

3 Uji Lanjut (Post Hoc 

Test) 

< 0,05 0,000 

  Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 
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Hasil analisis One Way Anova pada tabel 4 menunjukan 

nilai signifikan (p value/ nilai p) sebesar 0,000 yang berarti p < 0,05 

sehingga disimpulkan ada perbedaan kadar hemoglobin dalm serum 

terhadap hasil pemeriksaan kadar albumin Berdasarkan hasil uji 

Homogenitas menunjukan Sig. pada Test of Homogenity of 

Variances (0,007) < 0,05 yang berarti bahwa data tidak homogen 

maka pada uji Post Hoc menggunakan Tamhane’s T2. Uji post hoc 

digunakan untuk mengetahui letak perbedaan dari hasil pemeriksaan 

kadar albumin yang signifikan. Berdasarkan hasil uji post hoc yang 

diperoleh menunjukan Sig. (0,000) < 0,05 pada kadar hemoglobin 78 

mg/dl.  

c. Uji Kolerasi  

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji korelasi 

disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 7. Hasil Uji Kolerasi  

 

Correlations 

  Kadar 

Hemoglobin 

Kadar 

Albumin 

Kadar 

Hemoglobin 

Pearson Correlation 1 -.982
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Kadar 

Albumin 

Pearson Correlation -.982
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 

  Sumber : Data Primer Terolah, 2019.  
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Nilai Sig. pada uji korelasi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 

0,05) dengan koefisien korelasi -0,982 yang menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang sangat kuat antara kadar hemoglobin dalam 

serum dengan hasil pemeriksaan kadar albumin dan menunjukkan 

arah yang berlawanan yang artinya semakin tinggi kadar hemoglobin 

dalam serum maka semakin turun hasil pemeriksaan kadar albumin. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh kadar hemoglobin dalam 

serum terhadap penurunan hasil pemeriksaan kadar albumin, maka 

dilakukan uji regresi linier 

d. Uji Regresi  

Uji regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji regresi linier 

disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi   

  Koefisien  

 

R 

Square 

 
Konstanta  4,889 

0,965 
Kadar Hemoglobin  -.474 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Pada hasil tabel 6 diperoleh R square  (0,965) yang berarti 

penurunan hasil pemeriksaan kadar albumin yang disebabkan 

karena kadar hemoglobin sebesar 96,5  % dan 3,5% disebabkan 

oleh faktor lain. Persamaan regresinya didapatkan Y= 4,889 – 

0,474 X, yang artinya setiap kadar hemoglobin dalam serum 
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bertambah 78 mg/dl, maka hasil pemeriksaan kadar albumin akan 

turun sebesar 0,474 gr/dl. 

B. Pembahasan  

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kadar 

hemoglobin dalam serum terhadap hasil pemeriksaan kadar albumin. 

Penelitian ini dilakukan terhadap 7 sampel yang dibuat pooled serum. 

Sampel  dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan kadar hemoglobin dalam 

serum.  

Hasil analisis deskriptif menunjukkan hasil penurunan kadar 

albumin pada serum yang mengandung kadar hemoglobin. Semakin tinggi 

kadar hemoglobin dalam serum, maka kadar albumin semakin rendah. 

Hemoglobin dapat berikatan dengan zat warna yang digunakan dalam 

pemeriksaan kadar albumin yaitu bromcresol green. Bromcresol green 

bereaksi dengan hemoglobin yang dapat menghambat reaksi dengan 

albumin yang terdapat didalam serum (Ilmiah, dkk. 2014).   

Hasil analisis statistik menggunakan uji One Way Anova 

menunjukkan adanya perbedaan pada hasil pemeriksaan albumin pada 

serum yang mengandung kadar hemoglobin 0 mg/dl, 78 mg/dl, 157 mg/dl, 

235 mg/dl, 313 mg/dl dan 392 mg/dl. Hasil uji post hoc menunjukkan taraf 

yang signifikan pada kadar hemoglobin 78 mg/dl. Hasil uji kolerasi 

menunjukkan adanya pengaruh yang sangat kuat antara kadar hemoglobin 

dengan kadar albumin. Adanya hemoglobin dalam serum memberikan 

pengaruh yang linier terhadap hasil pemeriksaan kimia. Semakin tinggi 
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kadar hemoglobin dalam serum maka semakin tinggi juga pengaruhnya 

terhadap hasil pemeriksaan kimia (Lippi, dkk., 2008). 

Hasil uji regresi menunjukkan penurunan hasil pemeriksaan kadar 

albumin karena hemoglobin dalam serum sebesar 96,5 %. Hemoglobin 

dalam serum dapat mempengaruhi reaksi kimia karena dapat mengubah 

koefisien molar dari substrat atau produk hasil reaksi yang akan diukur 

(Thomas, dkk, 2002). Reaksi albumin dengan zat warna bromcresol green 

dalam larutan sitrat akan membentuk kompleks warna hijau - biru. Adanya 

hemoglobin didalam serum dapat menghambat reaksi tersebut. Reaksi 

yang dihasilkan antara bromcresol green dengan hemoglobin akan 

menghasilkan warna merah muda – merah. Kompleks warna hijau-biru 

terpengaruhi oleh adanya warna merah muda-merah, warna hijau-biru 

akan semakin pucat dan warna tersebut yang akan diserap oleh analisa 

fotometri sebagai hasil pemeriksaan kadar albumin. Semakin pucatnya 

warna hijau-biru karena warna  merah muda-merah, hasil kadar albumin 

semakin menurun. Penurunan hasil pemeriksaan kadar albumin yang 

disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas reagen yang mungkin kurang 

sempurna, homogenisasi serum, proses pemipetan serta tingkat ketelitian 

peneliti yang kurang baik sebesar 3,5 %. Hasil persamaan regresinya 

didapatkan Y= 4,889 – 0,474 X dengan Y = kadar albumin dan X= kadar 

hemoglobin dalam serum, yang artinya setiap kadar hemoglobin 

bertambah 78 mg/dl dalam serum, maka hasil pemeriksaan kadar albumin 

akan turun sebesar 0,474 gr/dl.  
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Thomas, dkk (2002) 

yang menyimpulkan bahwa penurunan hasil kadar albumin disebabkan 

adanya hemoglobin dalam serum. Hemoglobin dalam serum dapat 

memberikan efek aditif terhadap albumin yang bernilai kecil tetapi 

signifikan. Efek aditif ini berupa hemoglobin yang bereaksi dengan 

bromcresol green yang akan menghambat reaksi albumin, sehingga 

albumin yang terdapat didalam serum menjadi berkurang.   

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Koseoglu, dkk. 

(2011) yang menyimpulkan bahwa serum hemolisis mempengaruhi 

konsentrasi plasma dari keseluruhan parameter biokimia salah satunya 

parameter albumin. Hemoglobin dalam serum dapat menganggu 

pembacaan absorbansi dan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Hasil 

penelitian ini, membuktikan serum hemolisis mempengaruhi hasil 

pemeriksaan kadar albumin dengan kesimpulan semakin tinggi kadar 

hemoglobin dalam serum akan menyebabkan hasil pemeriksaan kadar 

albumin semakin turun.  

Hasil penelitian Merwe dan Reyers (2007) ini juga sesuai, yang 

menyimpulkan bahwa hemoglobin bebas dapat mempengaruhi hasil uji 

laboratorium dengan mengganggu pembacaan absorban spektrofotometri 

pada pemeriksaan biokimia. Parameter pemeriksaan laboratorium yang 

terpengaruh oleh adanya hemoglobin dalam serum selain albumin, antara 

lain yaitu laktat dehidrogenase (LDH), aspartat aminotransferase (AST), 

alanine aminotransferase (ALT), gamma glutamiltransferase (GGT), 
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kreatin kinase (CK), glukosa, magnesium, protein total, trigliserida dan 

asam urat (Koseoglu, dkk., 2011).  

Penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan jika dilapangan 

dijumpai serum hemolisis sebaiknya tidak digunakan karena dapat 

mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar albumin, atau disampling ulang. 

Pada kasus-kasus tertentu seperti anemia hemolitik dan Hemolitic Disease 

of the Newborn sebaiknya diukur kadar hemoglobin didalam serum dan 

hasilnya dikonversikan berdasarkan persamaan regresi sehingga hasil yang 

di dapat hasil kadar albumin yang sebenarnya. Penelitian ini juga perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui besarnya kadar 

hemoglobin dalam serum terhadap hasil pemeriksaan kadar albumin yang 

menunjukkan hasil penurunan yang tidak signifikan.  

Kelemahan penelitian ini adalah variasi kadar hemoglobin telah 

diukur menggunakan spektrofotometri namun dikarenakan kadar terlalu 

kecil sehingga kesalahan yang dapat terjadi besar, jadi kadar hemoglobin 

berdasarkan perhitungan. Kesulitan penelitian ini pada pembuatan serum 

yang mengandung hemoglobin dengan konsentrasi tertentu perlu 

dilakukan beberapa kali perhitungan dan percobaan.  


