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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Kadar Hemoglobin dalam 

Serum terhadap Hasil Pemeriksaan Kreatinin” telah dilakukan pada 

tanggal 2-5 Januari 2019 di Laboratorium Hematologi dan Kimia Klinik 

Jurusan Analis Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

Yogyakarta serta di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.  

Sampel diperoleh dari Mahasiswa Analis Kesehatan yang telah 

dipilih secara acak sebanyak 7 orang. Responden yang bersedia diberikan 

penjelasan mengenai proses penelitian. Responden yang bersedia 

selanjutnya diminta untuk mengisi lembar persetujuan sehingga tidak ada 

unsur paksaan.  

Sampel dari 7 orang tersebut dicampurkan sehingga menjadi 

pooled serum. Pooled serum diberi 6 perlakuan yang berbeda dengan cara 

ditambahkan dengan hemolisat yang yang memiliki kadar Hb 845 mg/dl. 

Setiap kelompok perlakuan dibuat 700 µl campuran yang masing-masing 

ditambah hemolisat sebanyak 0ml, 65 ml, 130 ml, 195 ml, 260 ml, 325 ml 

sehingga didapatkan kadar hemoglobin dalam campuran yaitu 0 mg/dl, 78 

mg/dl, 157 mg/dl, 235 mg/dl, 313 mg/dl, 392 mg/dl dan diperoleh data 
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hasil pemeriksaan kadar kreatinin sebanyak 42 data. Data tersebut 

kemudian dilakukan analisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk 

tabel dan grafik untuk menggambarkan hasil pemeriksaan kadar kreatinin.  

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Data hasil pemeriksaan kadar kreatinin berdasarkan variasi kadar 

hemoglobin dalam serum disajikan pada tabel dibawah ini.   

Tabel 3. Hasil pemeriksaan kadar kreatinin berdasarkan variasi kadar 

hemoglobin dalam serum  

No 

Kadar Kreatinin 

0 

mg/dl 

78 

mg/dL 

157 

mg/dL 

235 

mg/dL 

313 

mg/dL 

392 

mg/dl 

1 0.95 0.90 0.82 0.73 0.69 0.64 

2 0.96 0.89 0.82 0.74 0.69 0.61 

3 0.96 0.86 0.80 0.72 0.67 0.61 

4 0.96 0.85 0.82 0.72 0.67 0.63 

5 0.96 0.86 0.82 0.73 0.70 0.63 

6 0.97 0.85 0.78 0.74 0.69 0.61 

7 0.92 0.86 0.80 0.72 0.67 0.64 

Jumlah 6,68 6,07 5,66 5,10 4,78 4,37 

Rata-Rata 

(%) 
0,95 0,87 0,81 0,73 0,68 0,62 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas, diketahui bahwa rata-rata kadar 

kreatinin pada serum normal sebesar 0,95 mg/dl. Rata-rata kadar 

kreatinin pada serum yang mengandung kadar hemoglobin 78 mg/dl 

sebesar 0,87 mg/dl. Rata-rata kadar kreatinin pada serum yang 

mengandung kadar hemoglobin 157 mg/dl sebesar 0,81 mg/dl , Rata-rata 

kadar kreatinin pada serum yang mengandung kadar hemoglobin 235 

mg/dl sebesar 0,73 mg/dl, Rata-rata kadar kreatinin pada serum yang 

mengandung kadar hemoglobin 313  mg/dl sebesar 0,68 mg/dl, Rata-rata 
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kadar kreatinin pada serum yang mengandung kadar hemoglobin 392 

mg/dl sebesar 0,62 mg/dl. Rata-rata hasil pemeriksaan kadar kreatinin 

dari serum tanpa hemolisa hingga serum yang mengalami hemolisa 

sebesar 392 mg/dl mengalami penurunan. Rata-rata hasil pemeriksaan 

kadar kreatinin yang mengalami penurunan dari setiap kelompok 

perlakuan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 8. Kadar Kreatinin dengan berdasarkan Kandungan Kadar 

Hemoglobin  

 

Kadar kreatinin menunjukkan hasil yang semakin menurun pada 

konsentrasi hemoglobin dalam serum yang semakin tinggi. Besarnya 

pengaruh kadar hemoglobin dalam serum terhadap kadar kreatinin dapat 

diketahui dari perhitungan secara kuantitatif menggunakan analisis 

statistik.  
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2. Hasil Analisis Statistik 

Data yang diperoleh merupakan data primer dan berskala ratio, sehingga 

dilakukan analisis kuantitatif menggunakan uji statistik parametrik (One-

Way ANOVA) menggunakan program SPSS 17.0 For windows dengan 

derajat kesalahan (α) sebesar 5%. 

a. Hasil Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui distribusi data. 

Hasil uji normalitas data menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test pada SPSS 17.0 disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kadar Kreatinin  

N 42 

Normal Parameters Mean .6540 

Std. Deviation .18224 

Most Extreme Differences Absolute .160 

Positive .160 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.037 

Asymp. Sig. (2-tailed) .232 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Uji normalitas data menunjukkan hasil Asymp. Sig dalam taraf 

signifikan yaitu sebesar 0,232 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

sehingga data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya yaitu uji One-Way ANOVA.  
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b. Hasil Uji One-Way ANOVA  

Uji One-Way ANOVA digunakan untuk melakukan uji beda pada 

data yang lebih dari 2 kelompok. Hasil One-Way ANOVA pada SPSS 

17.0 disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 5. Hasil Uji One-Way ANOVA 

ANOVA 

Kadar Kreatinin  

 Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Between Groups 1.356 5 .271 1644.813 .000 

Within Groups .006 36 .000   

Total 1.362 41    

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Uji One-Way ANOVA menunjukkan hasil Sig dalam taraf 

signifikan yaitu sebesar 0,000 artinya ada perbedaann hasil 

pemeriksaan kadar kreatinin pada serum yang mengandung kadar 

hemoglobin 0 mg/dl, 78 mg/dl, 157 mg/dl, 235 mg/dl, 313 mg/dl, 392 

mg/dl sehingga untuk dapat mengetahui besarnya kadar hemoglobin 

dalam serum yang menyebabkan perbedaan hasil pemeriksaan kadar 

kreatinin perlu dilakukan uji lanjut (Post Hoc), akan tetapi dilakukan 

uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut 

homogen atau tidak.  
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c. Hasil Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui homogenitas data 

yang digunakan untuk menentukan jenis uji post hoc. Hasil Uji 

Homogenitas pada SPSS 17.0 disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas data 

Test of Homogeneity of Variances 

Kadar Kreatinin 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.511 5 36 .211 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

 

Uji homogenitas data menunjukkan hasil Sig dalam taraf signifikan 

yaitu sebesar 0,211 artinya data homogen, sehingga dapat dilanjutkan 

ke tahap selanjutnya yaitu uji Post Hoc. Data homogen dipilih LSD 

pada kotak “Equal Varience Assumed” sedangkan, data yang tidak 

homogen dipilih Tamhane’s pada kotak “Equal Varience Not 

Assumed’. 

 

d. Hasil Uji Lanjut (Post Hoc)  

Uji Lanjut (Post Hoc) digunakan untuk mengetahui letak 

perbedaan dari hasil pemeriksaan kadar kreatinin. Hasil Uji Lanjut 

(Post Hoc) pada SPSS 17.0 disajikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 7. Hasil Post Hoc 

 
0 

mg/dL 

80 

mg/dL 

160 

mg/dL 

240 

mg/dL 

320 

mg/dL 

400 

mg/dL 

0 mg/dL - S S S S S 

80 mg/dL S - S S S S 

160 mg/dL S S - S S S 

240 mg/dL S S S - S S 

320 mg/dL S S S S - S 

400 mg/dL S S S S S - 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

 

Hasil dari Uji Lanjut (Post Hoc) menunjukkan taraf signifikan, 

yang berarti kadar hemoglobin dalam serum sebesar 78 mg/dl  sudah 

mampu menurunkan hasil pemeriksaan kadar kreatinin. Hubungan 

kadar hemoglobin dalam serum dengan penurunan hasil pemeriksaan 

kadar kreatinin dapat diketahui dengan uji korelasi. 

 

e. Hasil Uji Korelasi  

Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui kuat lemahnya 

hubungan anatar variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil Uji 

Homogenitas pada SPSS 17.0 disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 8. Hasil Uji Korelasi 

Correlations 

  Kadar Kreatinin  Kadar HB 

Kadar Kreatinin  Pearson Correlation 1 -.986** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Kadar HB Pearson Correlation -.986** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 
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Uji Korelasi menunjukkan hasil Sig dalam taraf signifikan yaitu 

sebesar 0,000 yangmana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan 

koefisien korelasi -0,986 yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang sangat kuat antara kadar hemoglobin dalam serum dengan hasil 

pemeriksaan kadar kreatinin dan menunjukkan arah berlawanan yang 

artinya bahwa semakin tinggi kadar hemoglobin dalam serum akan 

menyebabkan semakin rendahnya kadar kreatinin. Besarnya pengaruh 

dapat diketahui dengan uji regresi. 

 

f. Hasil Uji Regresi 

Uji Regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil Uji Regresi pada SPSS 

17.0 disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 9. Hasil Uji Regresi 

 Nilai 

R .986 

R2 .972 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Hasil uji regresi pada tabel 9 menunjukkan penurunan hasil 

pemeriksaan kadar kreatinin yang diebabkan oleh kadar hemoglobin 

dalam serum sebesar 97,2% dan 2,8%nya disebabkan oleh faktor lain.  
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Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel 10 dibawah ini.  

Tabel 10. Persamaan Regresi 

 Koefisien 

Konstanta .914 

Kadar Hemoglobin -.104 

Sumber : Data Primer Terolah, 2019. 

Dari Tabel 10, didapatkan persamaan regresi Y= 0,914 – 

0,104X, yang artinya setiap kadar hemoglobin dalam serum 

bertambah 78 mg/dl, maka hasil pemeriksaan kadar kreatinin akan 

turun sebesar 0,104 mg/dl. 

 

B. Pembahasan 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya penurunan hasil 

pemeriksaan kadar kreatinin. Hasil analisis statistik juga menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan. Hasil uji One Way ANOVA 

menunjukkan hasil sig 0,000 sehingga dinyatakan bahwa adanya 

perbedaan terhadap hasil pemeriksaan kadar kreatinin pada serum yang 

mengandung hemoglobin sebesar 0 mg/dl, 78 mg/dl, 157 mg/dl, 235 

mg/dl, 313 mg/dl, 392 mg/dl. Hasil yang menunjukkan adanya perbedaan 

harus dilanjutkan ke uji lanjut (post hoc). Hasil dari uji PostHoc juga 

menunjukkan taraf yang signifikan pada konsentrasi 78 mg/dL. Selain uji 

posthoc juga dilanjutkan ke uji korelasi dan regresi. Hasil pada uji korelasi 
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juga menunjukkan adanya hubungan antara kadar hemoglobin dalam 

serum terhadap hasil pemeriksaan kadar kreatinin. Besarnya penurunan 

hasil pemeriksaan kadar kreatinin didapatkan dari hasil uji regresi yaitu 

97,2% karena hemolisis dan sebesar 2,8% disebabkan oleh faktor lain. 

Persamaan regresi yaitu Y = 0,914 – 0,104x, yang artinya setiap kadar 

hemoglobin dalam serum bertambah 78 mg/dl, maka hasil pemeriksaan 

kadar kreatinin akan turun sebesar 0,104 mg/dl.   

Penurunana hasil pemeriksaan kadar kreatinin yang disebabkan 

oleh adanya hemoglobin dalam serum sebesar 97,2% disebabkan karena 

adanya hemoglobin dalam serum sehingga dapat  terjadi perubahan warna. 

Perubahan warna tersebut dapat mengganggu analisa fotometri berupa 

gangguan kromorfik (Koseoglu, dkk., 2011). Keberadaan hemoglobin 

dalam serum dapat berikatan dengan NaOH sehingga dapat mengganggu 

reaksi antara asam pikrat dan kreatinin. Senyawa kreatinin pikrat akan 

terbentuk sempurna pada suasana yang sesuai, sedangkan apabila NaOH 

telah berikatan dengan hemoglobin akan menyebabkan perubahan suasana 

sehingga senyawa kreatinin pikrat tidak terbentuk sempurna. Faktor lain 

yang menyebabkan penurunan hasil pemeriksaan kadar kreatinin sebesar 

2,8% mungkin karena proses pembuatan serum hemolisis. 

Terjadinya serum hemolisis sebisa mungkin untuk dihindari karena 

dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Proses pengambilan darah harus 

selalu hati-hati agar tidak terjadi hemolisis. Apabila terjadi hemolisis, 

sebaiknya untuk dilakukan pengambilan darah ulang. Kasus-kasus yang 
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tidak dapat menghindari kejadian hemolisis seperti Haemolytic Disease 

Newborn (HDN), anemia hemolitik imun lebih baik untuk tetap diperiksan 

kadar hemoglobinnya lalu dikonversikan dengan hasil analisis regresi 

sehingga diperoleh kadar kreatinin sebenarnya. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Koseoglu, dkk., (2011) menyimpulkan bahwa serum 

hemolisis dapat mempengaruhi hasil hampir pada keseluruan parameter. 

Hasil penelitian ini telah terbukti bahwa serum yang hemolisis dapat 

mempengaruhi hasil pemeriksaan kadar kreatinin berupa penurunan. 

Sehingga, pada penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Koseoglu, dkk.  

Penelitian ini mengalami kesulitan pada saat pembuatan variasi 

kadar hemoglobin dalam serum dan proses pengukuran kadar hemoglobin 

dalam hemolisat dan hemoglobin dalam serum. Kelemahan dari penelitian 

ini yaitu kadar hemoglobin dalam serum yang tidak bisa terukur dengan 

pasti. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti pengaruh hemolisis 

terhadap parameter lain seperti gamma GT, elektrolit, dan pemeriksaan 

koagulasi. Selain itu, dapat menurunkan kadar hemoglobin dalam serum 

terhadap kadar kreatinin karena pada penelitian ini kadar 78 mg/dl sudah 

signifikan.  


