
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat (donor) ke 

orang sakit (resepien). Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah 

(utdd-pmijateng.blogspot.com, 2007). Di era perkembangan,  transfusi darah tidak lagi 

memberikan semua komponen darah melainkan memberikan komponen darah yang diperlukan 

saja misalnya hanya kekurangan trombosit yang diberikan trombosit saja. Trombosit adalah sel 

anuclear (tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya) dengan bentuk bulat kecil atau cakram oval 

dengan ukuran diameter 2-4 μm, yang bertahan selama 7-10 hari. Trombosit dihasilkan dalam 

sumsum tulang melalui fragmentasi megakariosit (Hoffbrand, et.al., 2005). Terapi transfusi 

trombosit diindikasikan untuk profilaksis dan terapieutik. Seperti contohnya penekanan sumsum 

tulang yang menyebabkan trombosit (Hillyer,C.D., et al.2007). 

     Berdasarkan data  survei darah nasional di Amerika pada tahun 2011 terdapat  

penurunan whole blood yaitu 13,785,000, sedangkan konsentrat trombosit sebanyak 1.100.000 

unit dimana terjadi penurunan dari tahun 2008 yaitu sekitar 10,3 % dan jumlah transfusi trombosit 

meningkat signifikan 11,9%  dari 1,761,000 unit pada 2008 menjadi 1,970,000 unit  pada tahun 

2011 (The United States Department of Health and Human Services, 2011). Di Indonesia menurut 

data yang bersumber dari bank darah  RS Dr Kariadi, pasien yang dirawat di Bagian Anak pada 3 

tahun terakhir dalam kurun waktu 2008 – 2010 terjadi   peningkatan penggunaan komponen darah 



secara  berurutan yaitu pada tahun 2008 sebanyak 3751, tahun 2009 sebanyak 6496, dan tahun 

2010 sebanyak 6787 unit. Jenis penggunaan masing-masing komponen menunjukkan komponen 

darah yang paling banyak digunakan adalah TC (Trombosit Concentrate), PRC (Packed Red Cell), 

dan FFP (Fresh Frozen Plasma) . Produk TC digunakan melebihi separuh dari total jumlah  

komponen darah yakni 56,81%.( Nency,Y.M  & Sumanti, D. 2011) 

     Konsentrat trombosit diperoleh dari whole blood  yang didonorkan atau dari single 

donor dengan pemisahan sel darah otomatis menggunakan teknologi apeheresis. (Hillyer,C.D., et 

al.2007). Trombosit disimpan pada suhu 20oC- 24oC. trombosit disimpan selama 5 hari untuk 

mendapatkan kualitas trombosit yang bagus (Harmening, D.M., et al., 1997) 

     Selama penyimpanan trombosit konsentrat, banyak terjadi perubahan salah satunya 

yaitu perubahan jumlah trombosit. Jumlah trombosit pada hari pertama dari penyimpanan 

konsentrat trombositmenurun secara signifikan daripada jumlah trombosit pada saat disiapkan.  

Dalam penelitian elective study ini saya akan meneliti mengenai perbedaan jumlah trombosit pada 

konsentrat trombosit pada hari I, III dan V. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diperoleh yaitu: 

Apakah ada perbedaan jumlah konsentrat trombositpada penyimpanan hari  I, III dan V di Unit 

Donor Darah PMI Provinsi Bali/ RSUP Sanglah Denpasar? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan umum 



Dalam kaitannya dengan penelitian ini, adapun tujuan umum yang ingin dicapai 

untuk mengetahui  perbedaan jumlah konsentrat trombositpada penyimpanan hari  

I, III, V 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Dalam kaitannya dengan penelitian ini adapun tujuan penelitian yang ingin 

dicapai untuk Mengetahui perbedaan jumlah konsentrat trombositpada 

penyimpanan hari  I, III, V di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali/ RSUP Sanglah 

Denpasar yang dipreparasi bulan Juni-Agustus 2014 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

   Adapun yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi tenaga kesehatan ataupun instansi 

kesehatan ataupun instansi kesehatan dalam penyimpanan dari komponen darah khususnya 

trombosit supaya kualitasnya tetap bagus 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi baik oleh masyarakat maupun 

pelajar yang menunjang, khususnya mengenai tranfusi darah khususnya trombosit 

konsentrat. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar oleh peneliti dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

 

 



 


