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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Darah  

a. Pengertian darah  

Darah adalah salah satu kompnen tubuh yang sangat penting yang 

berbentuk cair . Volume darah dalam tubuh kurang lebih satu per tiga 

belas dari berat badan atau sekitar 5 liter. Sekitar 55 % dari total 

volume darah adalah cairan, sedangkan 45 % sisanya terdiri atas sel 

darah. Darah membawa berbagai zat yang masuk maupun keluar dari 

tubuh (Irianto, 2012). 

Darah adalah jaringan ikat atau konektif berbentuk cair yang 

berfungsi sebagai alat pengangkut utama di dalam tubuh. Darah 

memiliki warna merah tua hingga merah muda yangmana warna 

tersebut ditentukan oleh kadar oksigen dan kadar karbondioksida yang 

ada didalamnya (Hiru, 2013). 

b. Komponen darah  

Darah manusia terdiri dari 55% cairan darah dan 45 % sel-sel 

darah. Sel-sel darah manusia merupakan bagian yang padat terdiri dari 
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sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan keping darah 

(trombosit) (Hiru, 2013).  

Cairan darah adalah cairan jernih pada darah yang berwarna 

kekuning-kuningan (straw-coloured). Komponen plasma terdiri dari 

air sebesar 90% dari volume plasma. Bagian lainnya adalah zat-zat 

yang larut didalamnya, ada yang bersifat organik maupun non-organik 

seperti ion-ion glukosa, asam amino, hormon, dan berbagai macam 

protein (Kiswari, 2014).  Cairan darah akan mengangkut zat-zat 

makanan, gas oksigen (O2), gas karbon dioksida (CO2).  

 

Gambar 1. Komposisi Darah 

Sumber : https://www.thermofisher.com/blog/biobanking/dna-

purification-using-buffy-coat/ 

 

c. Serum  

1) Pengertian Serum  

Serum adalah cairan yang tersisa setelah darah 

menggumpal atau  membeku. Serum merupakan komponen cairan 

https://www.thermofisher.com/blog/biobanking/dna-purification-using-buffy-coat/
https://www.thermofisher.com/blog/biobanking/dna-purification-using-buffy-coat/
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darah yang berwarna kuning tanpa antikoagulan sehingga tidak 

mengandung fibrinogen dan faktor pembekuan darah. Fibrinogen 

adalah protein tidak aktif dan melakukan fungsinya dengan 

mengubahnya menjadi fibrin (bentuk aktif fibrinogen). Volume 

serum dalam darah lebih sedikit daripada plasma. Serum 

mengandung 90% air, protein (albumin dan globulin), elektrolit, 

antibodi, antigen dan hormon (Hiru, 2013).  

2) Macam-macam serum  

a) Serum hemolisis  

Serum hemolisis adalah serum yang berwarna kemerahan 

yang disebabkan karena lepasnya hemoglobin dari eritrosit 

yang rusak (Ghaedi, dkk, 2016). 

 
Gambar 2. Jenis Serum Hemolisis 

Sumber : https://www.hayatisaglik.com/laboratuvar/hemoliz-
nedir.html 

 

 

 

 

 

https://www.hayatisaglik.com/laboratuvar/hemoliz-nedir.html
https://www.hayatisaglik.com/laboratuvar/hemoliz-nedir.html
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b) Serum lipemik 

Serum lipemik adalah serum yang keruh, putih atau seperti 

susu karena hiperlipidemia, penyebab  paling umum dari 

kekeruhan adalah peningkatan konsentrasi trigliserida. Serum 

lipemik juga sering diikuti peningkatan kadar kolesterol 

(Maulana, 2017).  

 

Gambar 3. Jenis Serum Lipemik 

http://www.infobarrel.com/Media/Blood_Serum_Sample_185

382 

 

c) Serum ikterik  

Serum ikterik adalah serum yang berwarna kuning coklat 

yang disebabkan karena peningkatan konsentrasi bilirubin  

(Ghaedi, dkk, 2016). 

 

 

http://www.infobarrel.com/Media/Blood_Serum_Sample_185382
http://www.infobarrel.com/Media/Blood_Serum_Sample_185382
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2. Eritrosit  

Eritrosit atau sel darah merah merupakan salah satu komponen 

darah yang berbentuk bikonkaf dengan ukuran 6,7-8 milimikron dan tidak 

memiliki inti. Bentuk bikonkaf pada eritrosit menyebabkan eritroit 

bersifat fleksibel sehingga dapat melewati lumen pembuluh darah yang 

sangat kecil dengan baik. Jika dilihat melalui mikroskop, eritrosit tampak 

bulat, berwarna merah, dan dibagian tengahnya tampak pucat, atau yang 

sering disebut dengan centrall pallor yangmana diameternya kurang lebih 

sepertiga dari seluruh diameter eritrosit. Sel darah merah tidak memiliki 

nukleus tetapi berisi suatu protein khusus yang disebut hemoglobin (kiswari, 

2014). Struktur dari eritrosit ini berupa stroma atau pembungkus luar 

yang berisi hemoglobin. Pembentukan sel-sel darah merah (hematopoesis) 

terjadi didalam sumsum tulang belakang. Masa hidup sel darah merah 

rata-rata selama 120 hari. Dalam 1 mililiter darah, terdapar kurang lebih 

5.000.000 sel darah merah (Hiru, 2013). 

3. Hemoglobin  

Hemoglobin merupakan molekul protein di dalam darah yang 

dapat mengikat oksigen. Hemoglobin memiliki 2 struktur utama, yaitu 

heme dan globin. Hemoglobin berfungsi dalam proses pengiriman 

oksigen (Kiswari, 2014). 

Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengikat molekul lain 

yaitu senyawa porfirin besi yang disebut heme. Hemoglobin memiliki dua 
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fungsi pengangkutan yakni pengangkutan oksigen ke jaringan seluruh 

tubuh dan pengangkutan karbondioksida dan proton dari jaringan organ 

porifer ke organ respirasi (Kenelley, 2009 dalam Gunadi, dkk., 2016). 

Menurut World Health Organization (WHO), batas normal kadar 

Hemoglobin (Hb) yaitu untuk umur 5-11 tahun < 11,5 g/dL, umur 12-14 

tahun ≤ 12,0 d/dL, sedangkan diatas 15 tahun untuk perempuan > 12,0 

g/dL dan diatas 15 tahun laki-laki > 13,0 g/dL (Sadikin, 2002 dalam 

Gunadi, dkk., 2016).  

Hemoglobin adalah protein berupa pigmen merah pembawa 

oksigen yang kaya zat besi dan memiliki daya gabung terhadap oksigen 

untuk membentuk hemoglobin dalam sel darah merah. Dengan 

dimulainya fungsi ini maka oksigen dibawa dari paru-paru ke dalam 

jaringan. Sintesis hemoglobin dimulai dalam eritroblas sampai 

berlangsung pada tingkat normoblas dan retikulosit bagian hem 

(gabungan darah dari hemoglobin) terutama disintesis dari asam asetat 

dan gliserin. Sebagian besar sintesis ini terjadi dalam mitokondria. 

(Syaifudin, 2001). 

4. Hemolisis  

a. Pengertian Hemolisis  

Hemolisis adalah kerusakan membran sel darah merah yang 

menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler 
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lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Hemolisis terlihat sebagai warna 

kemerahan pada serum atau plasma. (Lippi, dkk., 2008).  

b. Penyebab Hemolisis  

Hemolisis dapat terjadi secara in vitro dan in vivo. Menurut Lippi 

(2008), hemolisis secara in vitro dapat disebabkan oleh: 

1) Transfer alkohol dari kulit ke dalam spesimen darah 

2) Jarum berukuran kecil 

3) Kesulitan untuk menemukan akses vena  

4) Vena kecil atau rapuh 

5) Homogenisasi yang tidak tepat (dikocok) 

6) Sentrifugasi pada kecepatan yang terlalu tinggi dalam waktu yang 

lama 

7) Pemisahan spesimen yang tertunda 

8) Re-sentrifugasi dari tabung dengan gel separator  

Menurut Elrouf (2013), hemolisis in vivo disebabkan karena 

pengaruh kondisi patologis, seperti :  infeksi, anemia hemolitik 

autoimun, zat beracun, obat-obatan, faktor keturunan 

(hemoglobinopati), reaksi transfusi.  

c. Pengaruh Hemolisis  

Pecahnya sel eritrosit menyebabkan hemoglobin masuk kedalam 

serum. Sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna 

pada serum yang akan menyebabkan gangguan kromorfik pada 

analisa fotometri. Apabila terjadi gangguan kromorfik pada analisa 

fotometri, maka akan berpengaruh terhadap pemeriksaan kimia darah. 
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Hemolisis menyebabkan peningkatan yang konsisten pada 

pemeriksaan alanine aminotransferase (ALT), aspartat 

aminotransferase (AST), kreatinin, creatine kinase (CK), besi, laktat 

dehidrogenase (LDH), lipase, magnesium, fosfor, kalium dan urea. 

Sedangkan pada pemeriksaan albumin, alkaline phosphatase (ALP), 

klorida, g-glutamyltransferase (GGT), glukosa dan natrium 

mengalami penurunan (lippi, dkk., 2006).  

5. Kreatinin 

a. Pengertian  

Kreatinin adalah produk akhir dari metabolisme kreatin. Kreatin 

sebagian besar dijumpai di otot rangka tempat zat ini terlibat dalam 

penyimpanan energi sebagai kreatin fosfat (CP). Jumlah kreatinin 

yang dihasilkan tergantung dengan masa otot. Kreatin fosfat diubah 

menjadi kreatinin dengan katalisasi enzim kreatin kinase (CK) dalam 

sintesis Adenosin Triphospat (ATP) dari Adenosin Diphosphat (ADP). 

Sejumlah kecil kreatin diubah secara irreversibel menjadi kreatinin, 

yang akan dikeluarkan oleh ginjal (Sacher dan McPherson, 2004).  

 

 

 

 

Gambar 4. Rumus Struktur Kreatinin. 

Sumber : Sacher dan McPherson, 2004. 
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Kreatinin serum dianggap lebih sensitif dan menjadi indikator 

khusus pada penyakit ginjal daripada uji dengan kadar nitrogen urea 

darah (BUN). Kenaikan kadar kreatinin tidak dipengaruhi oleh 

makanan atau minuman. Kreatinin serum sangat berguna untuk 

mengevaluasi fungsi glomerulus. Jika kadar BUN meningkat namun 

kadar kreatinin normal, kemungkinan terjadi dehidrasi (hipovolemia). 

Namun, jika keduanya mengalami kenaikan, dicurigai terjadi 

gangguan ginjal (Kee, 2008). Petunjuk adanya penurunan fungsi 

ginjal dapat terindikasi dari peningkatan kadar kreatinin sebanyak 

50% (Corwin, 2000). 

Kreatinin serum merupakan indeks GFR yang lebih cermat dari 

pada BUN karena kecepatan produksinya terutama merupakan fungsi 

dari massa otot yang sedikit mengalami perubahan. Sedangkan BUN 

dipengaruhi oleh jumlah protein dalam diet dan katabolisme protein 

tubuh (Price dan Wilson, 2005). 

Terjadinya penurunan fungsi ginjal disertai dengan penurunan 

massa otot, konsentrasi kreatinin akan cenderung stabil, tetapi angka 

bersihan kreatin 24 jam akan mengalami penurunan. Kejadian ini 

sering terjadi pada pasien yang mengalami penuaan (Sacher dan 

McPherson, 2004). 

The National Kidney Disease Education Program 

merekomendasikan penggunaan serum kreatinin untuk mengukur 
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kemampuan filtrasi glomerulus yang digunakan untuk memantau 

perjalanan penyakit ginjal. Diagnosis ginjal dapat ditegakkan saat 

nilai kreatinin serum meningkat. Sedangkan pada kondisi gagal ginjal 

dan uremia, ekskresi kreatinin oleh glomerulus dan tubulus ginjal 

akan menurun. Selain itu, penurunan kadar kreatinin dapat disebabkan 

pada keadaan glomerulonefritis, nekrosis tubuler akut, polystic kidney 

disease, syok dan dehidrasi (Verdianyah, 2016).  

b. Jenis pemeriksaan  

1) Klirens kreatinin  

Klirens suatu zat adalah membersihkan plasma atau serum 

dari zat tersebut dalam waktu tertentu. Klirens kreatini adalah 

pengukuran Laju Filtrasi Glomerulus (GFR) yang tidak absolut 

karena sebagian kecil kreatinin direabsorpsi oleh tubulus ginjal 

dan kurang lebih 10% kreatinin urin disekresikan oleh tubulus. 

Satuan klirens kreatinin adalah mL/menit (Verdiansyah, 2016). 

Untuk melakkan pemeriksaan ini, cukup mengumpulkan spesimen 

urin 24 jam  dan spesimen darah yang diambil 24 jam yang sama 

(Price dan Wilson, 2005).  

2) Estimated glomerular Filtration Rate (eGFR)  

The National Kidney Foundation merekomendasikan bahwa eGFR 

dapat diperhitungkan sesuai dengan kreatinin serum. Klirens 

kreatinin merupakan pemeriksaan yang mengukur kadar kreatinin 
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yang difiltrasi di ginjal, sedangkan GFR dipergunakan untuk 

mengukur fungsi ginjal (Verdiansyah, 2016).  

c. Metode pemeriksaan  

1) Metode Jaffe  

Metode Jaffe pertama kali ditemukan oleh M. Jaffe pada 

tahun 1886. Metode ini dilakukan dengan cara mereaksikan 

kreatinin dalam serum dengan asam pikrat dalam suasana basa 

sehingga menghasilkan kompleks pikrat-kreatinin yang berwarna 

orange. Kompleks pikrat-kreatinin ini kemudian dianalisis dengan 

cara spektrofotometri pada panjang gelombang 485 nm. Bahan 

pemeriksaan berupa serum yang mengalami lipemik, ikterik dan 

hemolisis tidak boleh digunakan untuk pemeriksaan kreatinin 

metode Jaffe dikarenakan dapat mengganggu perubahan warna 

yang terjadi saat reaksi berlangsung. Kandungan bilirubin yang 

tinggi dalam serum ikterik dapat menurunkan kadar kreatinin pada 

metode Jaffe maupun metode enzimatik.  

Kreatinin + Asam pikrat  Kreatinin pikrat  

2) Metode Enzimatik  

Menurut Drion, dkk., (2012) melaporkan bahwa teknik 

enzimatik memberikan hasil yang lebih akurat daripada metode 

Jaffe sehingga teknik enzimatik lebih spesifik dan lebih dipilih 

untuk praktek klinis. Metode enzimatik memiliki kelemahan yaitu 



20 

 

biaya pemeriksaan metode enzimatik mahal dan masa pakai dari 

sensor enzimatik terbatas, bergantung pada aktivitas enzim 

tersebut.  

d. Nilai rujukan  

Tabel 1. Nilai Rujukan kadar Kreatinin metode Jaffe dan metode 

Enzimatik. 

Populasi Sampel  Metode Jaffe 
Metode 

Enzimatik 

Pria Dewasa 

Plasma atau 

serum 
0,7-1,3 mg/dL 0,6-1,1 mg/dL  

Urin  800-2.000 mg/hari - 

Wanita Dewasa 

Plasma atau 

serum 
0,6-1,1 mg/dL  0,5-0,8 mg/dL  

Urin 600-1.800 mg/hari  - 

Anak 
Plasma atau 

serum 
0,4-0,7 mg/dL  0,0-0,6 mg/dL  

Sumber : Dyasis, 2016. 

e. Faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kreatinin  antara lain : 

1) Konsumsi obat tertentu sehingga dapat meningkatkan kadar 

kreatinin. Obat yang dapat berpengaruh antara lain : amfoterisin 

B, sefalosporin, sefalotin, gentamisin, kanamisin, metisilin, asam 

askorbat, barbiturat, litium karbonat, mitramisin, metildopa (Kee, 

2008). Pasien yang meminum antibiotik sefalosporin dapat 

menyebabkan kadar kreatinin menjadi tinggi palsu. Sedangkan, 

obat dopamine juga memberikan hasil kradar kreatinin tinggi 

palsu (Verdiansyah, 2016). 
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2) Syok berkepanjangan  

3) Penurunan GFR Glomerulo Filtration Rate) juga menjadi 

penyebab peningkatan kreatinin plasma yang bersumber dari post 

renal-pre renal : 

a) Gangguan fungsi ginjal.  

b) Hilangnya fungsi nefron.  

c) Peningkatan tekanan pada sisi tabung nefron.  
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B. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

.   : Diteliti  

.   : Tidak diteliti 

Menganggu analisa fotometer pada pemeriksaan 

Kreatinin 

 

Darah  

Serum  

 

Serum 

Normal  

 

Serum 
Ikterik   

 

Serum Hemolisis 

 

Serum 

Lipemik  

 

Mengandung hemoglobin 

bebas 

Serum berwarna 

Merah  

 

Hasil pemeriksaan tidak sesuai  

 

Salah diagnosis dan 

penanganan lanjutan  

Gambar 5. Kerangka Teori 
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C. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

Ada pengaruh kadar hemoglobin dalam serum terhadap hasil pemeriksaan 

Kreatinin. 

 

Variabel Bebas : 

Variasi Kadar Hemoglobin 

dalam Serum  

Variabel Terikat: 

Kadar Kreatinin 

Variabel Penganggu : 

1. Suhu  

2. Waktu 

 

Gambar 6. Kerangka Konsep 


