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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian dengan judul “Perbedaan Hasil Pemeriksaan LeukositPada 

Sedimen Urine Secara Kuantitatif Menggunakan Metode Shih-Yung dan 

Flowcytometry” telah dilakukan pada bulan Januari-Maret 2019 di Instalasi 

Laboratorium Klinik RS Panti Rapih. 

Jumlah sampel urine yang digunakan sebanyak 30 sampel yang telah 

memenuhi syarat inklusi dan ekslusi. Sampel urine yang digunakan adalah 

urine sewaktu yang memiliki kriteria yaitu hasil pemeriksaan leukosit dalam 

urine sebesar >20/µL dan volume urine yang mencukupi yaitu >15ml. Urine 

yang telah ditampung segera diperiksa menggunakan metode Flowcytometry 

dan Shih-Yung. 

1. Analisis Deskriptif 

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah hasil pemeriksaan 

leukosit pada sedimen urine menggunakan metode Shih-Yung dan 

Flowcytometry. Data tersebut dianalisis secara deskriptif yang disertai 

penyajian dalam bentuk tabel kemudian dicari selisih rerata hasil 

pemeriksaanleukosit untuk metode Shih-Yung terhadap metode 

flowcytometry. Hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine 

menggunakan metode Shih-Yung dan Flowcytometry sesuai tabel 1. 
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Tabel 1. Data Hasil Pemeriksaan Sedimen Leukosit Urine dengan 

Metode Shih-Yung dan Metode Flowcytometry. 

No 

Hasil Pemeriksaan Sedimen Leukosit Urine 

Metode 

Shih-Yung 

(/µL) 

Metode 

Flowcytometry 

(/µL) Selisih 

Persentase 

Selisih 

1 6,84 26,3 19,46 73,99% 

2 9,88 23,6 13,72 58,14% 

3 29,64 62 32,36 52,19% 

4 33,02 51,1 18,08 35,38% 

5 59,8 74,5 14,7 19,73% 

6 31,72 36,8 5,08 13,80% 

7 28,86 34,6 5,74 16,59% 

8 12,48 33,2 20,72 62,41% 

9 19,24 24,8 5,56 22,42% 

10 40,04 76,2 36,16 47,45% 

11 18,72 33,9 15,18 44,78% 

12 4,94 30,2 25,26 83,64% 

13 22,62 57 34,38 60,32% 

14 43,68 61,9 18,22 29,43% 

15 34,58 19,4 15,18 78,25% 

16 35,88 45,3 9,42 20,79% 

17 20,28 61,3 41,02 66,92% 

18 13,26 26,6 13,34 50,15% 

19 29,12 40,7 11,58 28,45% 

20 15,34 22 6,66 30,27% 

21 7,54 33,6 26,06 77,56% 

22 14,04 32,5 18,46 56,80% 

23 6,5 31,1 24,6 79,10% 

24 18,46 22,4 3,94 17,59% 

25 29,9 33,1 3,2 9,67% 

26 18,2 32,9 14,7 44,68% 

27 6,5 22,3 15,8 70,85% 

28 19,24 46,7 27,46 58,80% 

29 37,96 84,5 46,54 55,08% 

30 9,88 30 20,12 67,07% 

Rerata 

(X) 

  

18,76 47,74% 

Sumber : Data Primer, 2019. 
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Tabel 1 menunjukkan hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen 

urine menggunakan metode Shih-Yung dan Flowcytometry. Pada tabel 1 

juga menunjukan selisih rerata hasil pemeriksaan leukosit dengan metode 

Shih-Yung terhadap metode Flowcytometrydan persentase selisih yang 

didapat dari hasil selisih leukosit dengan metode Flowcytometry terhadap 

Shih-Yung dibagi hasil pemeriksaan leukosit metode Flowcytometry 

dikalikan 100 persen.Setelah mendata hasil pemeriksaan tersebut 

dilanjutkan dengan membuat grafik hasil pemeriksaanleukosit untuk 

metode Shih-Yung dan Flowcytometry.Grafik hasil pemeriksaan leukosit 

pada sedimen urine menggunakan metode Shih-Yung dan Flowcytometry 

sesuai Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik Hasil Pemeriksaan Leukosit (/µL) dalam  Sedimen Urine 

Menggunakan Metode Shih-Yung dan Flowcytometry 

Sumber : Data Primer, 2019. 

 

 Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui hasil pemeriksaan jumlah 

leukosit dalam sedimen urine menggunakan metode Shih-Yung lebih 
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sedikit dari pada hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine 

menggunakan metode Flowcytometry. 

2. Analisis Statistik 

Data hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine menggunakan 

metode Shih-Yung dan Flowcytometry dilakukan analisis data 

menggunakan program SPSS 16.0 pada tingkat kepercayaan 95%.  

a. Uji NormalitasData 

Berdasarkan uji normalitas data One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test,didapatkan hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen 

urine menggunakan metode Shih-Yung dan Flowcytometry  

berdistribusi normal karena memiliki nilai p (signifikansi) sebesar 

0,146 lebih besar dari 0,05. 

b. Uji homogenitas 

Data dikatakan homogen apabila nilai probabilitas (p) ≥ α 

(0,05), maka untuk uji hipotesis digunakan asumsi varian populasi 

yang sama (equal variance assumed). Data hasil pemeriksaan 

leukosit pada sedimen urine menggunakan metode Shih-Yung dan 

Flowcytometry memiliki nilai p (signifikansi) sebesar 0,115 lebih 

besar dari 0,05 sehingga data homogen. 

c. Uji hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

beda rata-rata sampel independen. Uji beda menggunakan uji 

parametrik Independent Sample t-Testuntuk mengetahui perbedaan 
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hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine menggunakan metode 

Shih-Yung dan Flowcytometry. Hasil analisis statistik dengan uji 

parametIndependent Sample t-Testterdapat nilai p (signifikansi) 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H0 ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil pemeriksaan leukosit 

pada sedimen urine menggunakan metode Shih-Yung dan 

Flowcytometry. 

3. Rincian Hasil 

a. Ada perbedaan hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine secara 

kuantitatif menggunakan Metode Shih Yung dan Flowcytometry. 

b. Selisih reratahasil pemeriksaan leukosit sedimen urine antara metode 

metode Shih-Yung terhadap metode Flowcytometriadalah 18,76/µL. 

c. Persentase selisih hasil pemeriksaan leukosit sedimen urine metode 

Shih-Yung terhadap metode Flowcytometriadalah 47,74%. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Laboratorium RS Panti Rapih 

dimulai pada bulan Januari hingga Maret. Peneliti memilih RS Panti Rapih 

sebagai tempat pemeriksaan dikarenakan faktor biaya untuk penelitian lebih 

terjangkau dibandingkan RS yang lain, persyaratan administrasi dan perijinan 

penelitian lebih cepat, telah menggunakan alat otomatis yang diperlukan 

dalam penelitian dan setiap harinya dilakukan pemantapan mutu internal. 

Hasil pemeriksaan leukosit dalam penelitian ini secara otomatis 
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menggunakan Automated Urine Analyzer UF-1000i yang terkalibrasi. 

Sedangkan untuk pemeriksaan metode manual secara kuantitatif 

menggunakan sistem Shih-Yung yang pelaporan hasil sama dengan otomatis 

yaitu per mikroliter (/µL) urine. Pada penelitian ini pembacaan sel 

menggunakan bilik hitung Shih-Yung dibaca duplo oleh dua orang yang 

berbeda sehingga hasil yang didapatkan adalah rerata antara dua orang 

pembaca tersebut. Sedangkan untuk uji validitas dan reliabilitas metode 

flowcytometry sudah dilakukan di Laboratorium Klinik RS Panti Rapih setiap 

pagi sebelum melakukan pemeriksaan berupa uji presisi hari ke hari (day to 

day) dengan 2 level kontrol yaitu high control level dan low control level. 

Berdasarkan penelitian hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine 

menggunakan metode Shih-Yung dan metode Flowcytometri diperoleh hasil 

bahwa ada perbedaan antara kedua metode tersebut. Hal ini dapat diketahui 

dari hasil selisih rerata pemeriksaan leukosit menggunakan metode Shih-

Yung terhadap metode Flowcytometry adalah sebesar 18,76/µL. Sedangkan 

persentase selisih hasil pemeriksaan leukosit sedimen urine metode Shih-

Yung terhadap metode Flowcytometriadalah 47,74%.Sehingga hasil 

pemeriksaan leukosit sedimen urine metode Shih-Yung dan metode 

Flowcytometry memiliki perbedaan.Diketahui nilai signifikan 0,000 setelah 

dilakukan analisis statistik. Karena Sig lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 

ditolak, sehingga dikatakan hasil pemeriksaan leukosit pada sedimen urine 

menggunakan metode Shih-Yung dan metode Flowcytometri ada perbedaan 

yang signifikan. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil jumlah 

leukosit urine metodeShih-Yung dengan metode flowcytometryhal ini 

dikarenakan pada pemeriksaan jumlah leukosit sedimen urine menggunakan 

metode flowcytometry terdapat beberapa kelemahan pada hasil pemeriksaan 

sampel yaitu perlu dikonfirmasi secara manual menggunakan mikroskop jika 

ada hasil diluar kemampuan alat dengan memberikan tanda flag tertentu. Pada 

penelitian ini tanda flag tersebut adalah small round cell (sel-sel bulat kecil) 

meliputi sel-sel epitel transisional, sel epitel ginjal, atau partikel kecil yang 

lain (Riswanto dan Rizki, 2015). Selain itu flag yang ditumbulkan akan 

menumpuk pada saluran flow cell yang akan mengurangi kepekaan alat dalam 

mendeteksi ukuran dari sel yang akan diidentifikasi sehingga sel lain yang 

memiliki ukuran yang sama dengan leukosit seperti SRC (Small Round Cell) 

kemungkinandapat terbaca sebagai leukosit dikarenakan ukuran antara 

leukosit dengan SRC (Small Round Cell)  hampir sama. Hal inilah yang 

memungkinkan didapatkan hasil pemeriksaan leukosit pada Flowcytometry 

yang cenderung lebih tinggi. Konfirmasi yang dilakukan adalah dengan 

melihat sel apakah yang sebenarnya terdapat dalam sedimen urine tersebut 

sehingga jumlah sedimen leukosit urine yang dikeluarkan alat dapat 

dikonfirmasi kebenarannya dan hasil positif palsu maupun negatif palsu dapat 

dihindari.  

Penelitian ini sama dengan penelitian Chen, 2009 dengan judul 

Comparing Neubauer Hemacytometer, SY Conventional, SY Located, and 

Automated Flowcytometer F-100 Methods for Urinalysis, yang 
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mengungkapkan bahwa pemeriksaan sedimen urine leukosit pada sampel 

urine tidak normal didapat hasil dengan metode Shih-Yung sebesar 16,48% 

sedangkan dengan metode Flowcytometry sebesar 21,98%sehingga 

disimpulkan sedimen urine menggunakan metode flowcytometry 

cenderunglebih tinggi dari hasil pemeriksaan sedimen urine menggunakan 

metode Shih-Yung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ada perbedaan hasil 

pemeriksaan leukosit pada sedimen urine menggunakan metode Shih-Yung 

dan metode Flowcytometri, namun penelitian ini memiliki kelemahan dimana 

tidak terdapat kontrol khusus untuk kedua metode Shih-Yung maupun metode 

flowcytometry sehingga tidak dapat dikatakan bahwa salah satu metode bisa 

dijadikan sebagai acuan standar. Sedangkan kelebihan penelitian ini yaitu 

dapat memanfaatkan metode alternatif yang hemat biaya untuk mendapatkan 

hasil kuantitatif pada pemeriksaan jumlah leukosit urine. Selain hasil 

kuantitatif, kedua metode ini baik Shih-Yung maupun flowcytometry dapat 

melaporkan hasil secara semikuantitatif yaitu /LPB dan /LPK sebagai data 

pendamping pada pelaporan kuantitatif. 

Pemeriksaan sedimen urine metode Shih-Yung dapat memperbaiki 

ketelitian dan ketepatan pemeriksaan sedimen urin dibandingkan dengan 

metode konvensional, karena pada system Shih-Yung volume urine yang 

dipakai, jumlah sedimen yang diperoleh dn sentrifugasi sudah terstandarisasi. 

Luas bidang yang dihitung pada pemeriksaan Shih-Yung 4 mm2, sedangkan 

dengan cara konvensional 0,96 mm2. Oleh karena itu pemeriksaan sedimen 
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urine dengan menggunakan system Shih-Yung dihitung dalam bidang yang 

lebih luas dan ketelitian yang lebih baik (Wirawan et al, 2004). 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka metode 

flowcytometry direkomendasikan untuk screening pemeriksaan, sedangkan 

metode Shih-Yung digunakan untuk konfirmasi hasil pemeriksaan. Selain itu, 

metode flowcytometry memang dinilai lebih mudah dalam penggunaannya, 

namun jika dilihat dari efisiensi biaya, penggunaan bilik hitung Shih-Yung 

lebih ekonomis dari pada metode flowcytometry, untuk metode ShihYung 

dapat digunakan untuk alternatif pemeriksaan sedimen urine dilayanan 

kesehatan yang terjangkau tanpa megabaikan mutu karena hasil pemeriksaan 

sudah dapat diketahui dengan satuan per µL dan juga bisa dalam satuan 

lapang pandang yang merupakan Gold standard pemeriksaan sedimen. 

 

 

 


