
 

60  Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dengan judul “Perbedaan Kadar Klorida pada Plasma Lithium 

Heparin dengan Penggunaan Separator Tube dan Vacutainer pada Pasien 

Post Hemodialisa“ telah dilakukan mulai tanggal 9 November 2018 sampai 

tanggal 15 November 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman (RSUD 

Sleman). Penelitian ini melibatkan 16 responden yang merupakan pasien 

Hemodialisa di RSUD Sleman. Pemilihan responden penelitian ini 

menggunakan teknik consecutive sampling, yang mana semua responden 

yang datang dan memenuhi kriteria inklusi dimasukan dalam penelitian 

sampai jumlah responden yang diperlukan terpenuhi. Tepat setelah siklus 

hemodialisa berakhir, masing-masing responden terpilih akan diambil 

darahnya sebanyak 10 ml. Sebelum dilakukan tindakan prosedur pengambilan 

darah, responden diberi penjelasan dahulu mengenai hal-hal yang akan 

dilakukan. Apabila responden setuju dilakukan tindakan prosedur 

pengambilan darah, maka responden wajib menandatangani Informed 

Consent sebagai bukti tertulis persetujuan dilakukannya tindakan prosedur 

pengambilan darah. 

Sampel darah yang telah diperoleh dibagi kedalam tiga buah tabung 

yaitu Separator Tube (mengandung gel dan antikoagulan Lithium Heparin),
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Vacutainer Li-Heparin (tanpa gel dan mengandung antikoagulan Lithium 

Heparin) dan Vacutainer Plain (non addictive tanpa gel). Darah yang ada 

pada Separator Tube dan Vacutainer Li-Heparin segera dilakukan prosedur 

preparasi sampel dengan melakukan sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm 

selama 10 menit. Sementara itu, darah pada Vacutainer Plain didiamkan 

terlebih hingga terjadi clotting (pembekuan darah) sempurna lalu kemudian 

dilakukan sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 10 menit. 

Setelah didapatkan sampel berupa plasma lithium heparin dan serum, 

kemudian keseluruhan sampel tersebut diperiksa kadar kloridanya dengan 

metode Ion Selective Electrode (ISE) menggunakan alat Electrolyte Analyzer 

Ilyte. Waktu yang dibutuhkan selama prosedur pengambilan darah dimulai 

sampai didapatkannya hasil pemeriksaan kadar klorida dari masing-masing 

sampel diukur dengan menggunakan stopwatch dan dicatat.  

Hasil penelitian ini berupa data primer. Data yang diperoleh dianalisis 

secara deskriptif dan statistik sebagai berikut: 

Tabel 1. Mean ± SD, Nilai Terendah dan Nilai Tertinggi Kadar Klorida 

pada Berbagai Jenis Tabung Penampung Darah 

Jenis Tabung 
Jumlah 

Sampel 
Mean±SD 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Plasma Separator 

Tube 
16 104,6 ± 1,22 102,4 106,6 

Vacutainer Lithium 

Heparin 
16 105,2 ± 1,05 103,6 106,9 

Vacutainer Plain 16 104,6 ± 1,42 102,4 106,5 
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Besarnya persentase selisih hasil pemeriksaan kadar klorida antar 

kelompok jenis tabung penampung darah yang digunakan tampak 

seperti gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik Persentase Selisih Hasil Pemeriksaan Kadar 

Klorida Sampel Darah Pasien Post Hemodialisa dengan 

Penggunaan Berbagai Jenis Tabung Penampung Darah 

 

Pada grafik terlihat bahwa persentase selisih kadar klorida antara 

tabung Vacutainer Li-Heparin dengan Vacutainer Plain memiliki 

selisih tertinggi yaitu sebesar 0,79%. Sedangkan persentase selisih 

kadar klorida antara Separator Tube dengan Vacutainer Li-Heparin dan 

antara Separator Tube dengan Vacutainer Plain memiliki persentase 

selisih sebesar 0,64% dan 0,66%. 

Data penelitian yaitu kadar klorida sampel darah pada pasien 

post hemodialisis dengan penggunaan tiga jenis tabung vakum 

penampung darah merupakan data primer dan berskala data rasio 

 
Keterangan : 

PST adalah Plasma Separator Tube (Separator Tube, tabung vakum dengan antikoagulan lithium 

heparin dan mengandung gel pemisah). 

LiH adalah Vacutainer Li-Heparin (tabung vakum dengan antikoagulan lithium heparin tanpa gel 

pemisah). 

Plain adalah Vacutainer Plain (tabung vakum tanpa antikoagulan/non-addictive dan tanpa gel 

pemisah). 
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sehingga perlu dilakukan uji normalitas data menggunakan One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

data tersebut berdistribusi normal atau tidak.  

Setelah diketahui normalitas data, selanjutnya dilakukan uji 

One-Way ANOVA dan homogenitas varian. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil pemeriksaan kadar klorida 

antara Separator Tube dan Vacutainer (Li-Heparin dan Plain)  pada 

sampel darah pasien post hemodialisa.  Hasil uji statistik dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik 

No Uji Statistik Hasil 

1 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test p = 0,901 

2 Uji Homogenitas Varian p = 0,208 

3 One-Way ANOVA p = 0,294 

 

Dari hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test didapatkan 

bahwa nilai signifikan (p) adalah  0,901 (p ≥ 0,05) maka data 

berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas varian memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,208 (p  ≥ 0,05) sehingga dapat diketahui bahwa 

varian data homogen. Sedangkan hasil uji anova memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,294 (p ≥ 0,05) sehingga dapat diketahui bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar hasil 

pemeriksaan kadar klorida sampel darah pasien post hemodialisa 

dengan penggunaan Separator Tube dan Vacutainer (Li-Heparin dan 

Plain) dan tidak perlu dilakukan uji lanjutan Post Hoc (LSD). 
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B. Pembahasan 

Hasil pengukuran menunjukkan rerata kadar klorida pasien post 

hemodialisa dengan penggunaan Plasma Sepatator Tube (PST) adalah 104,6 

mmol/L dengan standar deviasi 1,22. Sedangkan pada vacutainer lithium 

heparin dan vacutainer plain secara berurutan adalah  105,2 mmol/L dengan 

standar deviasi 1,05 dan 104,6 mmol/L dengan standar deviasi 1,42. 

Sementara itu, dilihat dari persentase selisih hasil pemeriksaan kadar 

klorida sampel darah pasien post hemodialisa dengan penggunaan berbagai 

jenis tabung penampung darah menunjukkan bahwa terdapat persentase 

selisih antar tabung. Persentase selisih kadar klorida antara PST dengan 

vacutainer plain adalah 0,64% (0,7 mmol/L). Persentase selisih kadar klorida 

antara PST dan vacutainer lithium heparin adalah 0,66% (0,7 mmol/L). 

Sedangkan persentase rerata selisih kadar klorida antara vacutainer lithium 

heparin dan vacutainer plain adalah 0,79 % (0,8 mmol/L). Nilai tersebut 

relatif kecil dan tidak memberikan makna klinis sehingga tidak terlihat 

perbedaan yang signifikan antara kadar klorida darah pasien post hemodialisa 

dengan penggunaan Plasma Separator Tube (PST), Vacutainer Lithium 

Heparin dan Vacutainer Plain. 

Hasil ini pun didukung dengan hasil uji One-Way ANOVA dengan 

tingkat kepercayaan 95% (nilai Sig. sebesar 0,294 ; Sig. > 0,05) yang 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar 

hasil pemeriksaan kadar klorida sampel darah pasien post hemodialisa dengan 

penggunaan Separator Tube dan Vacutainer (Li-Heparin dan Plain). 
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Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yuan-hua, et. al. (2010) dengan judul The Feasibility of Using Lithium-

Heparin Plasma From a Gel Separator Tube as a Substitute for Serum in 

Clinical Biochemical Tests yang juga menunjukan tidak terjadi perbedaan 

secara statistik (Two-Ways ANOVA) pada kadar klorida dari ketiga jenis 

tabung (Serum Separator Tube, Vacutainer Lithium Heparin dan Plasma 

Separator Tube). 

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa plasma 

merefleksikan kondisi patologis pasien lebih baik daripada serum. Dalam 

hasil naskah publikasi Carey, et. al. (2016) dengan judul Chemistry Testing 

on Plasma Versus Serum Samples in Dialysis Patients Clinical and Quality 

Improvement Implications memberikan hasil yang juga tidak ada perbedaan 

yang signifikan secara statistik (nilai Sig. = 0,37) pada kadar klorida pasien 

dialisa antara penggunaan sampel serum dan plasma lithium heparin. 

Kadar klorida pada sampel plasma lithium heparin dari separator tube 

(PST) dan vacutainer lithium heparin tidak berbeda secara signifikan karena 

keberadaan gel dalam separator tube bersifat inert (tidak dapat bereaksi) 

terhadap darah. Menurut Yuan-Hua, et al. (2010), gel separator terbuat dari 

bahan hidrofobik organik dan Cab-O-sil, yang bersifat inert. Gel separator ini 

merupakan gel polimer thixotropic yang bersifat inert dengan berat jenis 1,04, 

yang bergerak ke permukaan berdasarkan gradien densitas dan membentuk 

penghalang kedap antara plasma dan sel. 
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Sifat fisik gel dalam separator tube berupa ikatan lemah yang dapat 

mengganggu kepadatan jaringan gel selama sentrifugasi, sehingga gel 

mengalir seperti cairan yang berarti bahwa viskositasnya menurun dengan 

laju geser dan waktu geser yang bersamaan. Perubahan densitas 

menyebabkan gel cair mengalir ke posisi antara sel darah dan serum atau 

plasma, ketika sentrifugasi dihentikan jaringan kembali tersusun jadi padatan 

(Khusan, et. al., 2012). 

Menurut Bush VJ, et. al. (dalam Arslan, et. al., 2017), penggunaan 

tabung darah dengan penghalang atau gel menjadi popular karena mengurangi 

pemindahan sampel ke tabung sekunder. Permukaan tabung bagian dalam 

memiliki lapisan hidrofobik gel pemisah mampu menjadi penghalang lengkap 

untuk mencegah pencampuran antara sel darah merah dan serum atau plasma. 

Dilihat dari total waktu pengerjaan sampel, penggunaan Plasma 

Separator Tube hanya membutuhkan rerata waktu hanya 14 menit untuk 

pemeriksaan kadar klorida pada pasien post hemodialisa. Sedangkan dengan 

vacutainer lithium heparin membutuhkan waktu sedikit lebih lama yaitu 15 

menit 30 detik karena adanya tambahan waktu untuk melakukan aliquot. 

Sementara itu, total waktu pengerjaan sampel dengan menggunakan  

vacutainer plain menjadi waktu terlama yaitu 49 menit 23 detik dikarenakan 

adanya tambahan waktu yang dibutuhkan pada proses clotting (pembekuan 

darah) yaitu 33 menit 53 detik. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Arslan, 

et. al., (2017) yang menunjukkan bahwa penggunaan plasma lebih 

menguntungkan bagi teknisi laboratorium karena tidak perlu waktu tambahan 
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untuk pembekuan darah dan dapat mengurangi pemindahan sampel ke tabung 

sekunder sehingga dapat mengurangi Turn Around Time (TAT).  

Penggunaan sampel plasma untuk tes darah pada populasi dialisis 

mengurangi penundaan dalam pemrosesan sampel sambil menunggu 

pembekuan sempurna, masalah teknis laboratorium terkait dengan 

pembentukan fibrin, pengambilan sampel berulang, dan masalah perawatan 

pasien yang disebabkan oleh keterlambatan hasil karena spesimen yang tidak 

lengkap (Carey, et.al., 2017).  

Di Indonesia sendiri penggunaan serum masih menjadi bahan uji yang 

lebih disukai untuk alasan historis dan tradisional sedangkan plasma dalam 

tabung lithium-heparin dengan gel separator masih menjadi sesuatu yang 

asing meskipun ada di beberapa rumah sakit yang telah menggunakan sampel 

plasma lithium heparin dari tabung tanpa gel separator untuk pemeriksaan 

kimia rutin pada pasien post hemodialisa. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan yang signifikan terhadap hasil pemeriksaan kadar klorida pada 

plasma lithium heparin dengan penggunaan separator tube dan vacutainer 

pada pasien post hemodialisa. Menurut Supeno (2010), keberhasilan dari 

tindakan hemodialisa harus diintrepretasikan dengan mengkaji jumlah cairan 

yang dibuang dan koreksi gangguan elektrolit dan asam basa. Pemeriksaan 

kadar elektrolit darah setelah dialisa mampu mencerminkan proses 

penyeimbangan cairan yang berlangsung terus menerus setelah dialisa, 

sejalan  perpindahan zat dari dalam sel ke plasma.  
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Pengukuran kadar klorida pada penelitian ini menerapkan metode Ion 

Selective Electrode (ISE) pada alat Electrolyte Analyzer Ilyte. Dengan 

menerapkan prinsip bahwa ion-ion elektrolit dalam sampel akan  masuk pada 

elektrode sehingga timbul potensial listrik yang sesuai dengan konsentrasi ion 

tersebut. Kemudian potensial listrik tersebut dikuatkan dan dikonversikan 

melalui prosesor menjadi nilai konsentrasi elektrolit (klorida).  

Pelaksanaan Quality Control  (QC) di Instalasi Laboratorium Patologi 

Klinik RSUD Sleman  dilakukan  setiap  hari  oleh petugas  laboratorium  

pada  shift  malam.  Bahan  kontrol  yang  digunakan  ada  dua  yaitu  kontrol 

normal  (Normal EasyLyte Na/K/Cl)  dan  kontrol  abnormal  (Abormal High 

EasyLyte Na/K/Cl).  Menurut Konoralma, et. al., (2017), bila  hasil  QC  

melewati  batas  ± 2SD  maka  pemeriksaan  tidak  dapat  dilakukan  sehingga  

dilakukan  pemeliharaan  sesuai permintaan  alat  seperti  kalibrasi  sampai  

didapatkan  hasil  QC  yang  tidak  melewati  batas  ± 2SD. 

Selama pelaksanaan penelitian ini, hasil QC untuk alat Electrolyte 

Analyzer Ilyte memiliki hasil yang baik yaitu dengan tidak adanya kontrol 

yang melewati batas batas  ± 2SD dengan %CV pada kontrol normal sebesar 

1,22 dan %CV pada kontrol abnormal 1,33. Berdasarkan Peraturan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013 tentang Cara 

Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik, batas minimum presisi (CV 

Maksimum) untuk pemeriksaan kadar klorida adalah 2% sehingga hasil 

pengukuran kadar klorida yang dilakukan pada penelitian ini valid dan 

reliabel. 
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Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa separator tube dan 

vacutainer lithium heparin dapat digunakan untuk pemeriksaan kadar klorida 

pada pasien post hemodialisa karena tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan jika dibandingkan dengan penggunaan serum pada vacutainer 

plain.  

Kelemahan pada penelitian ini adalah pengambilan darah masih 

menggunakan spuit karena keterbatasan kemampuan petugas sehingga sampel 

harus dibagi secara manual kedalam masing-masing tabung. Selain itu, 

penentuan kondisi sampel hanya berdasarkan kondisi visual sampel tanpa 

adanya penilaian berdasarkan nilai serum indeks karena keterbatasan 

instrumen pemeriksaan. 




