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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 
Kesehatan manusia dapat dilihat dari berbagai indikator pemeriksaan, salah 

satunya dapat dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan darah atau lazim disebut 

dengan pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi lengkap (biasanya 

dirujuk sebagai hitung darah lengkap) merupakan suatu pemeriksaan 

laboratorium yang mencakup indeks sel darah merah, hitung leukosit, hitung 

trombosit, pemeriksaan apus darah, dan Laju Endap Darah (LED). Pemeriksaan 

hematologi merupakan salah satu pemeriksaan yang dapat dipakai sebagai 

penunjang diagnosis yang berkaitan dengan terapi dan prognosis. Dalam 

perkembangannya, berbagai macam tes laboratorium untuk diagnosis mengalami 

perbaikan dan kemajuan dalam menunjang pelayanan kesehatan yang efisien, 

teliti, dan cepat. Salah satunya ialah pemeriksaan Laju Endap Darah (Hardjoeno 

dkk, 2003). Pemeriksaan Laju Endap Darah (LED) disebut juga erythrocyte 

sedimentation rate (ESR) atau sedimentation rate (sed rate) adalah pemeriksaan 

darah yang menggambarkan kecepatan pengendapan eritrosit dalam plasma 

darah yang menggunakan antikoagulan dan dinyatakan dalam mm/jam (Ibrahim 

dkk, 2006). 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk tes LED manual, tetapi 

metode Westergren merupakan metode yang disarankan oleh International 

Commitee for Standardization in Hematology (ICSH). Tes LED manual metode 

Westergren mempunyai beberapa kelebihan, antara lain memiliki skala tabung 

yang panjang sehingga memungkinkan untuk menghitung skala pembacaan yang 

besar. Kekurangannya bila pemasangan tabung tidak tegak lurus akan 

memberikan hasil yang berbeda (Ibrahim dkk, 2006). 

Pemeriksaan LED dilakukan di dalam laboratorium. Dimana setiap 

laboratorium harus memiliki proses pengendalian mutu yang terbagi dalam tiga 

tahapan penting, yaitu : tahap pra-analitik, analitik dan pasca analitik 

(Puspitasari, 2016). Tahap pra-analitik yang meliputi persiapan pasien, 
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pengambilan sampel, transportasi, dan penyimpanan sampel menyumbang 

hampir 70% kesalahan dalam pemeriksaan labratorium (Sharma, 2009; Plebani, 

2012). Sementara tahapan analitik menyumbang sekitar 32% dari total kesalahan 

dalam pemeriksaan laboratrium (Sharma, 2009). 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Muslim (2015) pada 

beberapa Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium Klinik didapatkan bahwa 

terjadi penundaan pemeriksaan sediaan Whole Blood lebih dari satu jam sebelum 

diperiksa. Pernyataan ini didukung oleh survey yang dilakukan Agustina (2016) 

yang menyatakan bahwa di beberapa rumah sakit mempertimbangkan efisiensi 

kerja dan kelanggengan alat yang digunakan, sehingga tidak jarang bahan atau 

sampel darah yang akan digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap tersebut 

dikumpulkan atau disimpan terlebih dahulu untuk diperiksa bersamaan. Selain 

itu, bila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan keadaan klinis dari penderita atau 

timbul keragu-raguan terhadap hasil tersebut, maka pemeriksaan darah lengkap 

harus diulang. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan ulang ini dapat 

menggunakan sampel darah yang masih tersimpan atau pengambilan sampel 

darah baru. Ditinjau dari segi penderita, pengambilan yang berulang-ulang 

menyebabkan penderita merasa kurang nyaman, sedangkan penggunaan sampel 

darah yang masih tersimpan sulit diketahui kebenarannya (Agustina, 2016).  

Penundaan pemeriksaan sampel juga bisa terjadi pada kasus sampel yang 

harus dikirim ke laboratorium pusat. Penundaan ini bisa memakan waktu hingga 

12 jam, bahkan angka ini meningkat hingga 36 jam jika pengiriman dilakukan 

pada akhir pekan (Lippi, 2012). Selain itu, peningkatan permintaan pemeriksaan 

LED kadang terjadi, misalnya pada pasien penyakit jantung koroner yang 

menggunakan LED untuk menunjang diagnosis penyakit tersebut, atau saat 

dibutuhkan General Medical Check-up oleh suatu  perusahaan. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah pemeriksaan, terbatasnya kemampuan alat, atau jarak 

tempuh ke laboratorium yang cukup jauh, terdapat indikasi penundaan 

melakukan pemeriksaan tersebut yang mungkin akan mempengaruhi hasil 

pemeriksaan maupun diagnosis yang akan ditegakkan (Garini, 2011; Yayan, 

2012; Wu, 2017).  

Pemeriksaan parameter hematologi hendaknya dilakukan segera. 
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Pemeriksaan yang tertunda dapat mengakibatkan perubahan hasil pemeriksaan, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2015) yang meneliti perbedaan 

waktu penyimpanan darah terhadap pemeriksaan kadar Hemoglobin dimana 

didapatkan perbedaan hasil yang bermakna antar waktu pemeriksaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang meneliti perbedaan waktu 

penyimpanan darah terhadap perhitungan Laju Endap Darah tidak ada perbedaan 

bermakna antar waktu pemeriksaan. Sama seperti parameter hematologi lainnya, 

sebaiknya tidak ada penundaan waktu pemeriksaan laju endap darah. Bila 

terpaksa ditunda, sebaiknya harus diperhatikan batas waktu penyimpanan untuk 

masing – masing sampel darah (Hilmi, 2009). 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik ingin mengetahui apakah 

terdapat “Pengaruh Waktu Penyimpanan Sampel Darah Terhadap Hasil 

Perhitungan Laju Endap Darah Metode Westergren” 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menemukan masalah dimana 

pemeriksaan hematologi khususnya LED mengalami penundaan dengan berbagai 

macam alasan, misalnya penumpukan pasien, keterbatasan alat ataupun 

kurangnya sumber daya manusia. Seyogyanya pemeriksaan hematologi dilakukan 

dengan segera, apabila terdapat penundaan sebaiknya diperhatikan waktu 

penundaannya mengingat struktur sel darah merah yang mudah berubah.  

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah waktu penyimpanan sampel 

darah berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan Laju Endap Darah dengan 

menggunakan metode Westergren. 

I.3 Tujuan Penelitian 

II.3.1 Tujuan umum 

  Tujuan umum dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh waktu penyimpanan sampel darah terhadap hasil pemeriksaan Laju 

Endap Darah metode Westergren. 

II.3.2 Tujuan khusus 

a. Mengetahui hasil Laju Endap Darah dari subjek sehat pada penundaan 0 
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jam (segera), 3 jam, dan 6 jam. 

b. Mengetahui hubungan hasil Laju Endap Darah dari subjek sehat pada 

penundaan 0 jam (segera), 3 jam, dan 6 jam. 

c. Membandingkan hasil Laju Endap Darah dari subjek sehat pada 

penundaan 0 jam (segera), 3 jam, dan 6 jam. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan informasi mengenai pengaruh penyimpanan sampel darah terhadap hasil 

pemeriksaan Laju Endap Darah metode Westergren. 

I.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Pasien 

Mendapatkan informasi mengenai pengaruh penyimpanan sampel darah 

terhadap hasil pemeriksaan Laju Endap Darah metode Westergren. 

b. Bagi Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta 

Menambah kepustakaan untuk sumber pembelajaran serta masukan untuk 

penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengaruh penyimpanan 

sampel darah terhadap hasil pemeriksaan Laju Endap Darah. 

c. Bagi Peneliti  

Menerapkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

masa pendidikan khususnya blok hematoimunologi, menambah 

pengalaman tentang penelitian eksperimental khususnya bidang patologi 

klinik serta menambah referensi maupun sebagai acuan untuk 

dikembangkan menjadi penelitian selanjutnya.  


