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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pemeriksaan Golongan Darah Rhesus Tanpa Pencucian Dan 

Dengan Pencucian 

Pemeriksaan golongan darah rhesus antara eritrosit dengan 

pencucian dan tanpa pencucian dengan probandus mahasiswa Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 1. Tabel hasil pemeriksaan 

No Nama 
Golongan 

Darah 
Pencucian Tanpa Pencucian 

+1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 

1 Ze B (+)    V    V 

2 Po A (+)    V    V 

3 Ang O (+)    V    V 

4 Ga O (+)   V     V 

5 Vi AB (+)    V    V 

6 Pu O (+)    V    V 

7 De O (+)    V    V 

8 Ic B (+)    V    V 

9 Di A (+)    V    V 

10 Li O (+)    V    V 

11 Del B (+)    V    V 

12 Sa O (+)    V    V 

13 Ma B (+)    V    V 

14 Wi A (+)   V     V 

15 An O (+)    V    V 

16 Ev A (+)    V    V 

17 Be B (+)   V     V 

18 Ri A (+)   V     V 

19 Anm O (+)    V    V 

20 Vik O (+)    V    V 

21 Te O (+)   V     V 

22 In O (+)    V    V 

23 Des A (+)  V      V 

24 Vin O (+)   V     V 

25 Er A (+)   V     V 

26 Da B (+)   V     V 

27 Tr O (+)   V     V 
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No Nama 
Golongan 

Darah 
Pencucian Tanpa Pencucian 

+1 +2 +3 +4 +1 +2 +3 +4 

28 Ja O (+)    V    V 

29 Ma O (+)   V     V 

30 Nov A (+)   v     V 

 

 Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan 

golongan darah rhesus pada 30 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Setia Budi menunjukkan hasil yang berbeda-beda antara 

eritrosit dengan pencucian dan tanpa pencucian. 

 

Gambar 4. 1. Grafik hasil pemeriksaan (Data Pribadi, 2019) 

4.2. Perhitungan Presentase Hasil Pemeriksaan Golongan Darah 

Rhesus Antara Eritrosit Dengan Pencucian Dan Tanpa Pencucian 

4.2.1. Uji Normalitas 

    Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data 
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atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak (Riwidikdo, 2013). 

  Tabel 4. 2. Hasil uji normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

DENGAN ,377 30 ,000 ,686 30 ,000 

TANPA ,539 30 ,000 ,180 30 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Pedoman pengambilan keputusan mengenai uji normalitas 

yaitu sebagai berikut: 

- Jika nilai signifikasi > 0,05 maka sebaran data 

berdistribusi normal. 

- Jika nilai signifikasi < 0,05 maka sebaran data tidak 

berdistribusi normal. 

Berdasarkan pada tabel diatas yaitu, hasil uji normalitas 

didapatkan hasil nilai untuk eritrosit dengan pencucian dan tanpa 

pencucian sama-sama sebesar 0,000. Dari hasil penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi tidak 

normal. Sehingga dilakukan analisis statistik non parametrik 

dengan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan dari dua perilaku yang 

mungkin dari dua populasi yaitu derajat aglutinasi antara eritrosit 

dengan pencucian dan tanpa pencucian. 
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4.2.2. Uji Mann-Whitney 

Analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji 

perbedaan derajat aglutinasi golongan darah rhesus antara 

eritrosit dengan pencucian dan tanpa pencucian yaitu 

menggunakan analisis statistic uji Mann-Whitney. 

Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang menjadi 

alternatif dari uji t (uji parametrik) bila anggapan yang diperlukan 

bagi uji t tidak dijumpai. Uji ini berbeda dengan uji wilcoxon karena 

uji wilcoxon untuk dua sampel yang berpasangan, sedangkan 

mann-whitney khusus untuk dua sampel yang independent. 

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dari suatu parameter dari dua sampel yang 

independent (tidak terikat satu kelompok dengan kelompok yang 

kedua). Uji ini dapat digunakan untuk menguji kasus dengan 

ukuran sampel yang berbeda dan menggunakan jumlah peringkat 

sebagai statistik uji, selain itu dapat digunakan pula pada kasus 

dengan ukuran sampel yang sama (Riwidikdo, 2013). 

  Tabel 4. 3. Hasil uji Mann-Whitney 

  

Derajat Aglutinasi 

Nilai P +1 +2 +3 +4 

n(%) n(%) n(%) n(%) 

Tanpa Pencucian 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 30 (100%) 

0,000 Dengan Pencucian 0 (0%) 1 (3%) 11 (37%) 18 (60%) 

Total  0 (0%) 1 (2%) 11 (18%) 48 (80%) 

Uji Mann-Whitney; Rerata tanpa pencucian 36,50; Dengan 
pencucian 24,50 

Berdasarkan nilai probabilitas, jika : 

- Probabilitas > 0,05, maka Ho diterima 
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- Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak 

Karena probabilitas (sig) adalah 0,000 < 0,05 maka 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna derajat 

aglutinasi golongan darah rhesus antara eritrosit dengan 

pencucian dan tanpa pencucian. 

4.3. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan pada hasil pemeriksaan golongan darah rhesus antara 

eritrosit dengan pencucian dan tanpa pencucian. Setelah dilakukan 

pemeriksaan, maka data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan 

bantuan komputer yaitu uji Mann-Whitney (Riwidikdo, 2013). 

Pencucian sel darah merah bertujuan untuk mendapatkan sel 

darah merah yang bebas dari protein atau globulin yang dapat 

menggangu sejumlah pemeriksaan serologi (Mulyantari dan Yasa, 

2017). Selain itu menghilangkan sel-sel darah yang rapuh, 

menghilangkan auto cold antibody, dan menghilangkan formasi 

rouleaux. Keunggulan eritrosit yang mengalami pencucian adalah tidak 

ada lagi antibodi ireguler yang dapat menyebabkan hasil positif palsu 

pada proses aglutinasi sel eritrosit yang diperiksa golongan darahnya. 

Pencucian sel darah merah dilakukan untuk persiapan pembuatan 

suspensi darah dan persiapan penentuan antigen golongan darah 

(Maharani dan Noviar, 2018). 

Hasil pada penelitian ini memperlihatkan bahwa eritrosit 

sebaiknya dicuci sebelum dilakukan pemeriksaan golongan darah, 

karena terjadi perubahan derajat aglutinasi pada pemeriksaan golongan 
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darah dari eritrosit tanpa pencucian dengan pencucian. Derajat 

aglutinasi akan memberikan gambaran kemungkinan golongan darah 

yang diperiksa mengalami diskrepansi, sehingga seringkali sampel 

darah harus dilakukan pencucian terlebih dahulu untuk uji konfirmasi 

pemeriksaan golongan darah. Diskrepansi yang terjadi biasanya 

disebabkan oleh adanya antigen atau substansi seluler lain yang dapat 

mempengaruhi hasil pemeriksaan golongan darah. 

Eritrosit tanpa pencucian memiliki derajat aglutinasi kuat (+4) 

sedangkan eritrosit dengan pencucian memiliki derajat aglutinasi yang 

beragam, mulai dari derajat aglutinasi lemah (+2) sampai kuat (+3 dan 

+4). Hal tersebut dapat terjadi karena tujuan dari pencucian yaitu untuk 

mendapatkan sel darah merah yang bebas dari protein atau globulin 

yang berada disekitar sel darah merah yang dapat mengganggu 

sejumlah pemeriksaan serologis. Uji statistik pada penelitian ini 

menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan derajat aglutinasi golongan darah rhesus antara eritrosit 

dengan pencucian dan tanpa pencucian. Uji ini menunjukkan nilai P < 

0,001, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna 

derajat aglutinasi golongan darah rhesus antara eritrost dengan 

pencucian dan tanpa pencucian. 

Pada penelitian Mutiawati, 2013 semua sempel diperiksa 

golongan darah sebelum sel eritrosit dilakukan pencucian, kemudian 

diperiksa kembali setelah sel eritrositnya dilakukan pencucian pada 

penderita talasemia dengan metode slide. Pada data penelitian tersebut 

perbandingan antara golongan darah dengan anti-A, anti-B, dan anti-Rh 
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diantara eritrosit yang tidak dilakukan pencucian dengan pencucian 

terdapat perbedaan yang signifikan. Keadaan ini disebabkan oleh 

penderita talasemia sering mendapat transfusi berulang, sehingga 

antigen yang ada didalam darah donor dan kemudian ditransfusikan 

dapat menyebabkan diskrepansi antigen golongan darah pada penderita 

talasemia. 

Sedangkan pada penelitian ini juga terdapat kesamaan golongan 

darah antara eritrosit tanpa pencucian dengan pencucian, dan juga tidak 

diikuti dengan kesamaan derajat aglutinasi. Terjadi perubahan derajat 

aglutinasi eritrosit pada golongan darah rhesus. Perubahan derajat 

aglutinasi yang terlihat bervariasi pada sampel dengan pencucian, mulai 

dari derajat aglutinasi lemah (+1 dan +2) sampai kuat (+3 dan +4). Para 

analis dan klinisi bank darah memang sebaiknya mengeluarkan hasil 

pemeriksaan golongan darah dengan sampel whole blood yang telah 

dilakukan pencucian terlebih dahulu sesuai standar prosedur, tetapi 

dalam keadaan emergency dapat dilakukan pemeriksaan golongan 

darah tanpa pencucian dengan catatan tidak ada riwayat reaksi transfusi 

pada pasien sebelumnya. Pada pemeriksaan screening boleh dilakukan 

tanpa pencucian, tetapi untuk uji crossmatch harus tetap dilakukan 

pencucian sesuai standar prosedur. 

Kelebihan dari pemeriksaan golongan darah dengan eritrosit 

tanpa pencucian yaitu : 

a. Cepat atau tidak membutuhkan waktu lama 

b. Cara yang sederhana 

c. Mudah dan murah 
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Kerugian dari pemeriksaan golongan darah dengan eritrosit 

tanpa pencucian yaitu : 

a. Masih ada antigen atau substansi seluler lain yang dapat 

mempengaruhi hasil pemeriksaan golongan darah. 

Sedangkan kelebihan dari pemeriksaan golongan darah dengan 

eritrosit dengan pencucian yaitu : 

a. Eritrosit yang mengalami pencucian tidak adalagi 

antibody ireguler yang dapat menyebabkan hasil positif 

palsu pada proses aglutinasi sel eritrosit yang diperiksa 

golongan darahnya. 

 Kekurangan dari pemeriksaan golongan darah dengan eritrosit 

dengan pencucian yaitu : 

a. Membutuhkan waktu lama 

b. Membutuhkan alat-alat yang lebih banyak. 

 


