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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Pengendalian Mutu  

Laboratorium klinik adalah fasilitas kesehatan yang melayani 

pengukuran, penetapan dan pengujian bahan yang berasal dari manusia 

untuk mengetahui kondisi kesehatan, penyakit atau faktor yang 

berpengaruh pada manusia. Komponen dasar yang dapat mempengaruhi 

mutu laboratorium secara umum adalah mutu pemeriksaan dan mutu 

pelayanan. Pengendalian atau pemantapan mutu pada pemeriksaan 

laboratorium dilakukan secara internal dan eksternal. Pemantapan Mutu 

Internal (PMI) atau QC internal adalah pemantapan mutu yang 

dilakukan secara internal sedangkan Pemantapan Mutu Eksternal adalah 

pemantapan mutu yang dilakukan secara eksternal. Pengendalian mutu 

laboratorium dilakukan untuk menghasilkan pemeriksaan laboratorium 

yang bermutu dengan cara mengurangi atau meminimalisir kesalahan 

yang terjadi. Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan harus memenuhi 

standar dengan memperhatikan aspek-aspek teknis seperti ketepatan 

(accuracy) dan ketelitian (precision) yang tinggi (Sukorini dkk, 2010).  

a. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) 

Pemantapan mutu eksternal merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium 

untuk memantau dan menilai suatu laboratorium dalam bidang 



9 

 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

pemeriksaan tertentu. Menurut pasal 6 Permenkes nomor 411 

tahun 2010, laboratorium klinik wajib melaksanakan 

pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah . Cara 

penilaian pemantapan mutu eksternal ada 3, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Cara kualitatif  

2) Cara semikuantitatif 

3) Cara kuantitatif  (Praptomo, 2018).  

b. Pemantapan Mutu Internal (PMI) 

Pemantapan mutu internal (PMI) merupakan seluruh 

kegiatan yang dimulai dari sebelum proses pemeriksaan 

dilakukan, yaitu dimulai dari tahap pra analitik, analitik dan 

pasca analitik (Depkes, 2013). Terdapat 3 tahap Pemantapan 

Mutu Internal (PMI) yang dilakukan, yaitu:  

1) Tahap Pra Analitik  

Tahap pra analitik adalah kegiatan laboratorium 

sebelum pemeriksaan spesimen, seperti persiapan 

pasien, pemberian identitas spesimen, pengambilan dan 

penampungan spesimen, penanganan spesimen, 

pengiriman spesimen serta pengolahan dan penyiapan 

spesimen. Tujuan tahap ini untuk menjamin bahwa 

spesimen yang diterima benar dan memenuhi syarat. 

Kesalahan tahap pra analitik merupakan kesalahan yang 
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terbesar karena dapat mencapai 60 – 70%. Hal ini 

dikarenakan spesimen yang diterima tidak memenuhi 

syarat. Hal yang perlu diperhatikan yaitu perbedaan 

interval waktu pemeriksaan atau penggunaan dari satu 

sampel (serum). Selain itu pengaruh suhu disekitar serum 

yang dapat mempengaruhi senyawa-senyawa kimia 

didalamnya (Raehun, 2019).  

2) Tahap Analitik 

Kegiatan laboratorium pada tahap analitik yaitu 

pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, 

uji kualitas reagen serta uji ketelitian -ketepatan. Tujuan 

dari tahap ini adalah untuk menjamin bahwa hasil 

pemeriksaan spesimen dapat dipercaya atau valid, 

sehingga klinisi dapat menggunakan hasil laboratorium 

tersebut untuk menegakkan diagnosis. Kesalahan yang 

terjadi sekitar 10% – 15 %. Kegiatan pada tahap ini lebih 

mudah dikontrol dibanding tahap pra analitik, karena 

semua kegiatan berada di laboratorium.  

a) Pereaksi (reagen) 

Reagen harus dipastikan memenuhi syarat, 

tidak melampaui masa kadaluarsa, cara pelarutan 

atau pencampuran benar, cara pengenceran benar 

serta pelarutnya harus memenuhi syarat. 
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b) Peralatan 

Peralatan atau alat dipastikan semua bersih 

dan sudah memenuhi standart, terkalibrasi serta 

urutan prosedur harus benar.  

c) Kontrol kualitas  

Kontrol kualitas adalah rangkaian 

pemeriksaan analitik yang ditujukan untuk 

menilai data analitik dengan tujuan mendeteksi 

kesalahan analitik di laboratorium.   

d) Metode pemeriksaan 

e) Kompetensi pelaksana (Sukorini dkk, 2010).  

3) Tahap Pasca Analitik  

Tahap pasca analitik adalah kegiatan yang dilakukan 

sebelum hasil pemeriksaan diserahkan kepada pasien 

seperti penulisan hasil, interpretasi hasil serta pelaporan 

hasil. Tingkat kesalahan pada tahap ini sekitar 15% – 

20%.   

a) Pembacaan hasil 

Pembacaan hasil adalah perhitungan, 

pengukuran identifikasi serta penilaian harus 

benar.  

b) Pelaporan hasil  
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Pelaporan hasil adalah form hasil 

pemeriksaan yang bersih, tidak salah transkip, 

tulisan jelas dan tidak terdapat kecenderungan 

hasil (Depkes, 2013).  

Faktor dari ketiga tahapan pemeriksaan mencakup tahap 

pra analitik, analitik dan pasca analitik dapat mempengaruhi 

ketelitian dan ketetapan hasil pemeriksaan, namun dapat 

dikendalikan semaksimal mungkin dengan cara memperhatikan 

kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi pada waktu 

melakukan pemeriksaan sehingga dilakukan tindakan 

penanggulangan dan hasil yang dikeluarkan tepat dan teliti 

(Warsyidah, 2016).  

2. Bahan-Bahan Laboratorium  

a. Bahan kontrol  

Bahan kontrol merupakan bahan yang digunakan untuk 

memantau ketepatan pemeriksaan di laboratorium atau untuk 

mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Jenis bahan 

kontrol dapat dibedakan menjadi 3 yaitu berdasarkan:   

1) Sumber bahan 

Sumber bahan kontrol berasal dari manusia, hewan 

maupun bahan kimia murni. 

2) Bentuk bahan  
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Bentuk bahan kontrol yaitu berbentuk cair, padat bubuk 

(liofilisat) dan strip. Bahan kontrol yang berbentuk padat 

bubuk dan strip harus dilarutkan dahulu sebelum 

digunakan. 

3) Komersial atau buatan sendiri 

a) Kontrol komersial 

(1) Bahan kontrol unassayed  

 Bahan kontrol yang tidak memiliki nilai rujukan 

sebagai tolak ukur. Biasanya dibuat kadar normal 

atau abnormal. 

(2) Bahan kontrol assayed 

 Bahan kontrol yang diketahui nilai rujukannya 

serta batas toleransi menurut metode 

pemeriksaanya. Bahan ini lebih mahal dan dapat 

digunakan untuk menilai alat dan cara baru.  

Serum kontrol komersial assayed dapat 

digunakan untuk mengontrol presisi dan akurasi 

dari metode manual dan otomatis. Serum kontrol 

harus stabil dan diperiksa dalam jangka waktu 

cukup lama. Kestabilan serum kontrol sangat 

penting agar dapat menilai kinerja suatu 

laboratorium, termasuk kualitas alat dan 

reagensia.   
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b) Kontrol buatan sendiri 

Bahan kontrol yang dibuat sendiri dapat 

menggunakan bahan dari manusia (bebas dari 

penyakit menular lewat darah) atau menggunakan 

bahan kimia murni (Handayati, 2014). 

b. Reagen  

Reagen merupakan zat kimia yang digunakan dalam suatu 

reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa dan menghasilkan 

zat lain. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1792 

tahun 2010, reagen dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Reagen kimia kering (dry chemistry)  

Reagen kimia ini bisa berupa chip, strip maupun 

catridge yang siap untuk digunakan  

2) Reagen kimia basah (wet chemistry) 

Reagen kimia ini bisa berupa liofilisat atau bubuk 

yang siap untuk digunakan 

Berdasarkan cara membuatnya, reagen dibagi menjadi 2 

yaitu (Kemenkes, 2013):  

1) Reagen buatan sendiri 

2) Reagen jadi (komersial) atau reagen yang sudah dibuat 

oleh pabrik  
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Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1792 

tahun 2010, kondisi reagen yang harus diperhatikan sebelum 

digunakan yaitu:  

1) Kemasan reagen, wadah utuh, isi tidak berubah warna 

2) Keadaan fisik reagen 

3) Izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia 

4) Label atau wadah 

5) Tanggal produksi, nomor batch reagen 

6) Batas kadaluarsa 

7) Stabilitas reagen 

8) Suhu penyimpanan 

Komposisi reagen yang mengandung enzim dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:  

1) Suhu  

Peningkatan suhu yang terjadi menyebabkan 

molekul yang terlibat memiliki lebih banyak energi 

kinetik. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya 

tumbukan antar molekul semakin besar dan kecepatan 

molekul akan bertambah. Enzim yang bekerja pada 

tubuh memiliki suhu optimal sebesar suhu normal tubuh, 

yaitu sekitar 370C. Diatas suhu tersebut, struktur enzim 
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sudah mulai mengalami kerusakan sehingga reaksinya 

menurun.  

2) pH 

Enzim bekerja pada rentang pH tertentu, apabila 

diluar rentang akan terjadi perubahan bentuk molekul 

enzim sehingga aktivitas katalitiknya akan hilang. 

Sebagian besar enzim pada manusia memiliki aktivitas 

optimal disekitar pH internal tubuh yaitu sebesar 7,4.  

3) Konsentrasi Enzim 

Semakin tinggi konsentrasi enzim maka semakin 

tinggi pula kecepatan reaksi kataliknya. Konsentrasi 

enzim berbanding lurus secara linear dengan kenaikan 

kecepatan reaksi kataliknya.  

4) Konsentrasi Substrat 

Pada reagen kerja terdapat substrat. Dimana lama 

penyimpanan akan mempengaruhi bentuk substrat, 

sehingga pada proses pencampuran antara sampel serum 

dengan reagen kerja tidak terjadi pengikatan yang 

sempurna. Hal ini berakibat enzim akan terganggu dan 

mengalami denaturasi atau kehilangan sifat alamiahnya.   

Semakin tinggi konsentrasi substrat maka akan 

semakin tinggi pula kecepatan reaksi kataliknya. Akan 
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tetapi pada batas tertentu kecepatan reaksi tidak 

bertambah, meskipun konsentrasi substrat dinaikkan.  

5) Inhibitor  

Inhibitor merupakan senyawa penghambat. Inhibitor 

dapat dibagi menjadi dua yaitu, inhibitor reversible 

(terpulihkan) dan inhibitor irreversible (tak terpulihkan). 

Inhibitor reversible dibagi lagi menjadi 2 yaitu inhibitor 

kompetitif dan inhibitor non-kompetitif (Sinaga, 2012).   

3. Darah  

Darah adalah cairan tubuh yang mempunyai fungsi pembawa 

oksigen, mekanisme sistem imun tubuh dan hemostatis. Darah terdiri 

dari 55% cairan dan 45% sel darah. Pemeriksaan darah dapat dilakukan 

dengan serum atau plasma yang berasal dari bagian cairan atau darah 

utuh. Jenis spesimen sampel yang diperiksa tergantung pada 

pemeriksaan. Jenis sampel ada 3 yaitu,  

a. Plasma, biasanya jernih, kekuningan, didapatkan terpisah dari 

sel-sel darah ketika darah dalam tabung antikoagulan 

disentrifugasi 

b. Darah utuh (whole blood), terdiri dari sel dan plasma. Sama 

dengan plasma, darah utuh harus menggunakan antikoagulan 

untuk menghindari pembekuan 
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c. Serum, biasanya jernih berupa cairan berwarna kekuningan yang 

berasal dari pemisahan darah beku oleh sentrifugasi (Bishop, 

2010)  

Pemeriksaan darah sangat penting dalam membantu diagnose 

penyakit. Komponen cair darah dinamakan plasma 90% terdiri dari air 

media transport dan 10% terdiri dari zat padat. Zat padat tersebut 

meliputi:  

a. Protein (globulin, albumin dan fibrinogen) 

b. Unsur anorganik berupa natrium, kalsium, kalium, fosfor, 

besi dan yodium 

c. Unsur organic berupa: nitrogen non protein, urea, asam urat, 

xantin, keratin, asam amino, lemak netral, fosfolipid, 

kolesterol dan glukosa  

d. Enzim seperti: amilase, protease dan lipase. Setelah 

fibrinogen dan factor pembekuan dihilangkan dari plasma, 

tertinggal serum yang mengambang diatasnya (Bijanti dkk, 

2010).   

Serum adalah bagian cair darah yang tidak mengandung sel-sel 

darah dan faktor-faktor pembekuan darah. Protein-protein koagulasi 

lainnya dan protein yang tidak terkait dengan hemostasis, tetap berada 

dalam serum dengan kadar serupa dalam plasma. Apabila proses 

koagulasi berlangsung secara abnormal, serum mungkin mengandung 
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sisa fibrinogen dan produk pemecahan fibrinogen atau prothrombin 

yang belum diubah (Sacher dan McPerson, 2012).  

4. Kalsium 

a. Pengertian kalsium 

Kalsium merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan 

mineral  yang paling banyak terdapat dalam tubuh, yaitu sekitar 

1,5 – 2% dari berat badan orang dewasa atau kurang lebih 

sebanyak 1 kg. Kalsium serum atau kalsium darah merupakan 

satu persen dari kalsium tubuh total yang terdapat didalam cairan 

ekstraseluler dan jaringan lunak sedangkan 99 persen kalsium 

didalam tubuh terdapat di tulang. Cadangan kalsium darah 

disimpan dalam tulang, namun semakin banyak diambil maka 

akan cepat mengalami pengeroposan (Shita, 2010).  

b. Fungsi kalsium 

Menurut Yulia dan Sri (2010), fungsi kalsium adalah 

1) Membentuk struktur tulang dan gigi sebagai cadangan 

kalsium tubuh 

2) Berperan dalam proses pembentukan hormon insulin, 

enzim yang mengatur pencernaan dan metabolisme 

3) Berfungsi dalam transmisi antar sel-sel saraf otak, 

pembekuan darah, penyembuhan luka dan kontraksi 

otot 
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4) Dapat mengurangi risiko kanken usus besar dengan 

cara menekan efek iritasi pada usus yang disebabkan 

oleh asam empedu 

Kalsium berperan dalam mediasi penyempitan dan relaksasi 

pembuluh darah (vasokonstriksi dan vasodilatasi), impuls saraf 

transmini, kontraksi otot dan sekresi hormon seperti insulin. 

Kalsium juga berperan dalam proses penyimpanan glikogen. 

Apabila tidak ada kalsium, maka tubuh akan merasa lapar terus-

menerus karena tidak dapat menyimpan glikogen (Sumbono, 

2016). 

c. Metabolisme Kalsium 

Proses absorbsi kalsium terutama terjadi di dalam bagian 

atas usus halus, ditingkatkan oleh 1,25-dehidroksikolekalsiferol 

(dan metabolit aktif lain dari vitamin D) disertai kerja hormon 

paratiroid yang sinergis. Adanya metabolit aktif di dalam 

sirkulasi lumen usus dapat meningkatkan sintesa protein 

pengikat kalsium dalam enterosit. Absorbsi kalsium dapat 

dikurangi dengan memberikan filtrat per oral ataupun asam 

lemak atau fosfat berlebihan (Setyawati, 2014). 

d. Kalsium dalam Plasma  

Konsentrasi kalsium dalam plasma sekitar 9,4 mg/dl, dalam 

keadaan normal berkisar antara 9,0 dan 10,0 mg/dl. Kadar 

kalsium dalam plasma diatur dengan pasti dan terutama oleh 
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hormone paratiroid. Kalsium dalam plasma terdapat dalam 3 

bentuk, seperti dalam gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Komposisi Bentuk Kalsium 

Sumber: Guyton, 2012 

Sekitar 41% kalsium berikatan dengan protein plasma, 

akibatnya kalsium tidak bisa berdifusi melalui membrane 

kapiler. Sekitar 9% kalsium dapat berdifusi melalui membrane 

kapiler tetapi berikatan dengan zat lain dari plasma dan cairan 

intertestinal, sehingga kalsium tidak terionisasi. Sisa 50% 

kalsium dalam plasma dapat berdifusi melalui membrane kapiler 

dan terionisasi. Ion kalsium penting bagi fungsi kalsium dalam 

tubuh, termasuk efek kalsium jantung, pada susunan saraf dan 

pada pembentukan tulang (Guyton, 2012).  

Konsentrasi kalsium dalam darah dan cairan yang 

mengelilingi sel-sel yang dikontrol untuk menjaga fungsi 

fisiologis yang normal. Sedikir penurunan kadar kalsium darah 

akan mempengaruhi kelenjar paratiroid, sehingga sekresinya 

meningkat dari hormon paratiroid (PTH). Tinggi PTH 

menurunkan ekskresi kalsium urin dan merangsang konversi 

41%

9%
50%

Komposisi Bentuk Kalsium

Ca Prot 1,0 mM/L Ca X 0,2 mM/L Ca++ 1,2 mM/L
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vitamin D untuk bentuk aktif (1,25-dihidroksivitamin D, 

kalsitriol) pada ginjal (Sumbono, 2016).  

e. Gangguan Metabolisme  

Peningkatan atau pengurangan kalsium dalam cairan 

ekstrasel menyebabkan efek seperti berikut: 

1) Hipokalsemia 

Kondisi hipokalsemia merupakan kondisi tubuh 

dengan jumlah kadar kalsium kurang dari 8,5 mg/dl. Hal 

ini dapat terjadi karena kadar magnesium rendah, 

pankreatitis, penyakit ginjal, kekurangan vitamin D, diet 

kalsium yang tidak adekuat, gangguan makan serta 

konsumsi obat obat tertentu. Apabila konsentrasi ion 

kalsium pada cairan ekstrasel turun dibawah normal, 

susunan saraf secara progresif makin lama makin peka 

karena peningkatan permeabilitas membran neuron. 

Serabur saraf mulai terangsang secara spontan dan 

memulai impuls saraf yang berjalan ke otot rangka 

perifer. Akibatnya hipokalsemia menyebabkan tetani.  

Gejala hipokalsemia dapat terjadi dari ringan dan hampir 

tidak terlihat sampai berat dan mengancam jiwa. Tanda 

dan gejala termasuk nyeri otot dan nyeri bronkospasme 

yang dapat menyebabkan masalah pernafasan, kejang, 
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tetani, aritmia jantung dan kesemutan pada kaki, lidah, 

bibir serta kaki (Ermawan, 2019).  

2) Hiperkalsemia  

Kondisi hiperkalsemia merupakan kondisi tubuh 

dengan jumlah kadar kalsium lebih dari 10,6 mg/dl. 

Kondisi ini sering dikaitkan dengan gangguan 

hiperparatiroidisme, tetapi juga dikaitkan pada beberapa 

jenis obat diuretik dan lithium serta beberapa jenis 

kanker. Apabila kadar kalsium dalam cairan tubuh 

meningkat, system saraf akan tertekan dan aktivitas 

refleks susunan saraf pusat melambat. Peningkatan 

konsentrasi ion kalsium juga menyebabkan konstipasi 

dan kehilangan nafsu makan. Efek penekanan pada 

peningkatan kadar kalsium mulai terliaht bila kadar 

kalsium darah diatas sekitar 12mg/dl. Hiperkalsemia 

ditandai dengan batu ginjal, anoreksia, nyeri tulang, 

kelemahan otot, depresi, sakit perut, mual, muntah, 

sembelit, rasa haus, kelelahan, kebingungan dan lain-lain 

(Ermawan, 2019).  

f. Pemeriksaan Kalsium  

Pemeriksaan kalsium darah pada penelitian ini 

menggunakan metode Arsenazo III. Prinsip dari pemeriksaan ini 

adalah Arsenazo III secara kimia stabil dan memiliki afinitas 
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yang sangat tinggi terhadap kalsium pada pH netral dan 

menghasilkan kompleks berwarna biru dengan maksimum 

absorbansi pada 650 nm yang intensitasnya sebanding dengan 

konsentrasi kalsium. Gangguan oleh magnesium dihilangkan 

dengan penambahan asam 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic. 

Berdasarkan Dyasis (2015), reagen untuk pemeriksaan kadar 

kalsium hanya satu dengan komposisi sebagai berikut  

Phosphate buffer  pH 7,5   50 mmol/L 

8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid    5 mmol/L 

Arsenazo III     120 mmol/L 

Arsenazo III merupakan suatu komposisi pada reagen 

kalsium yang digunakan sebagai pewarna sensitif kalsium dan 

8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid digunakan untuk 

mengeliminasi gangguan yang disebabkan oleh magnesium. 

Sedangkan Phosphate buffer pH 7,5 merupakan suatu larutan 

penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang 

mampu mempertahankan pH sistem pada kisarannya apabila 

terjadi penambahan sedikit asam, sedikit basa atau terjadi 

pengenceran karena memiliki komponen asam dan basa. Prinsip 

kerja larutan penyangga didasarkan atas kesetimbangan 

komponen asam basa dari larutan penyangga. Pengenceran 

merupakan salah satu hal yang bisa mengubah pH larutan 

penyangga karena pengenceran akan mengubah konsentrasi 
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komponen dari asam atau basa larutan penyangga. Apabila pH 

rendah maka konsentrasi juga menurun dan konsentrasi relatif 

konstan pada pH tinggi (Farida dkk, 2014).   

Pada hasil akhir dalam penentuan kadar kalsium, nilai 

rujukan atau nilai normal yang digunakan dengan sampel uji 

berupa serum adalah  8,6 – 10,3 mg/dl. 
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B. Kerangka Teori  
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Gambar 2. Kerangka Teori 

 

 

Pemantapan Mutu Laboratorium 

Pemantapan Mutu Eksternal 
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C. Hubungan Antar Variabel  

Variabel Bebas  Variabel Terikat 

Variasi lama pendiaman 

reagen kit pada suhu ruang 

 

Kadar kalsium darah  

 

Gambar 3. Hubungan Antar Variabel 

D. Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan kadar kalsium menggunakan reagen langsung dan 

setelah didiamkan pada suhu ruang selama 3 jam, 6 jam dan 9 jam.  
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