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ABSTRAK 

PERBEDAAN KADAR PO2 KONSENTRAT TROMBOSIT PADA PENYIMPANAN 

HARI I, III, V DI UNIT DONOR DARAH PMI PROVINSI BALI / RSUP SANGLAH 

DENPASAR 

 

Transfusi trombosit menggunakan Trombosit Concentrate (TC) adalah salah satu 

tindakan medis yang penting salah satunya untuk pasien trombositopenia. Sehingga pada 

proses penyimpanan konsentrat trombosit perlu diperhatikan standar dan kontrol kualitasnya. 

Masalah utama dalam proses penyimpanan konsentrat trombosit salah satunya adalah 

perubahan kadar PO2 konsentrat trombosit. Penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya 

perbedaan kadar PO2 konsentrat trombosit pada penyimpanan hari I, III, dan V di Unit Donor 

Darah PMI Provinsi Bali/RSUP Sanglah Denpasar. 

Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik yang dilakukan melalui beberapa 

tahapan.  Konsentrat trombosit yang memenuhi kriteria inklusi diambil sebagai sampel secara 

consecutive sampling. Konsentrat trombosit disimpan selama 5 hari di suhu 20  20C. 

Kemudian dari masing-masing kantong, diambil sampel sebanyak 5mL untuk diuji kadar PO2 

pada hari I, III, dan V penyimpanan.   

Dari 18 sampel kantong konsentrat trombosit yang diperiksa, didapatkan rata-rata kadar 

PO2 pada hari I, III, dan V, yaitu 137.83 ± 39.99, 170.05 ± 22.42, 159.61 ± 35.60. Uji ANOVA 

menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan kadar PO2 yang signifikan (p<0,01) pada 

konsentrat trombosit yang disimpan hari I, III, dan V. Uji post hoc menunjukkan bahwa 

perbedaan PO2 signifikan hanya pada antara hari I dan hari III, sedangkan pada hari I dan hari 

V maupun antara hari III dan V didapatkan perbedaan kadar PO2 yang tidak signifikan. 

Kecenderungan PO2 selama penyimpanan adalah meningkat. 

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsentrat trombosit yang 

disimpan di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali / RSUP Sanglah Denpasar memiliki 

perbedaan kadar PO2  yang signifikan antara hari I dan hari III. Sedangkan, perbedaan PO2 

yang tidak signifikan ditemukan saat penyimpanan melebihi hari III. Kadar PO2  selama 

penyimpanan mengalami peningkatan. 

Kata kunci: Konsentrat trombosit, kadar PO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Bank Darah pada Rumah Sakit Umum adalah suatu unit di rumah sakit yang 

merupakan bagian dari instalasi laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan darah 

untuk memenuhi kebutuhan darah tranfusi bagi pasien yang dirawat dirumah sakit. Tugas 

Bank Darah adalah merencanakan kebutuhan darah rumah sakit, penyimpanan darah, 

melakukan pemeriksaan golongan darah dan crossmatch (Puji Rahayu. 2004). 

Darah adalah komponen esensial mahluk hidup yang berfungsi sebagai pembawa 

oksigen dari paru-paru kejaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk 

dikeluarkan, membawa zat nutrien dari saluran cerna ke jaringan kemudian 

menghantarkan sisa metabolisme melalui organ sekresi seperti Ginjal, menghantarkan 

hormon dan materi-materi pembekuan darah. Tranfusi darah  adalah proses pemindahan 

darah atau komponen darah dari seorang pendonor/ donor ke orang lain / resepien (A.V. 

Hoffbrand et al, 2005). 

Tujuan transfusi darah antara lain untuk mengembalikan volume darah normal, 

mengganti kekurangan komponen darah, dan  meningkatkan oksigenasi maupun 

hemostasis. Dasar  indikasi penggunaan komponen darah selain efisien,  ekonomis, juga 

untuk memperkecil reaksi tranfusi (Nency & Sumanti, 2011). 

Bahan-bahan yang dapat ditansfusikan adalah darah (whole blood) yakni 1 unit 

darah (250-450 ml) dengan antikoagulan sebanyak 15 ml/100 ml darah. Bahan 

berikutnya adalah komponen darah yang mencakup : preparat sel darah merah (PRC), 

konsentrat trombosit, dan komponen plasma (Bakta, 2006). 



Trombosit adalah sel tak berinti yang diproduksi oleh sumsum tulang, yang 

berbentuk cakram dengan diameter 2-5 μm. Trombosit dalam darah tersusun atas 

substansi fosfolipid yang berfungsi sebagai faktor pembeku darah dan hemostasis 

(menghentikan perdarahan). Jumlahnya dalam darah dalam keadaan normal sekitar 

150.000 sampai dengan 300.000 /ml darah dan mempunyai masa hidup sekitar 1 sampai 

2 minggu atau kira-kira 8 hari. Pembentukan trombosit berasal dari Multipotensial Stem 

Cell menjadi Unipotensial Stem Cell dibantu Trombopoitin. Sel yang paling muda yang 

dapat dilihat dengan mikroskop adalah Megakarioblas, Megakarioblas akan diubah 

menjadi megakariosit imatur kemudian menjadi megakariosit matur (A.V. Hoffbrand et 

al, 2005). 

Transfusi trombosit memiliki peran yang sangat penting dalam menyelamatkan 

jiwa pasien dari berbagai penyakit, khususnya penyakit hematologik. Trombosit bisa 

ditransfusikan bersamaan dengan komponen darah lain (whole blood transfusion), 

namun bisa juga dalam bentuk konsentrat trombosit  (platelet concentrate). Konsentrat 

trombosit  suatu jenis darah didalamnya mengandung trombosit yang telah dipisahkan 

dari sel darah merah dan sebagian plasma sehingga jenis darah ini disebut konsentrat 

trombosit . Masa simpan paket trombosit sel ini adalah 3 hari dan disimpan pada suhu 

20-24 ᵒC (Ratu, A.Y, 2013). 

Transfusi trombosit menggunakan Trombosit Concentrate (TC) adalah salah satu 

tindakan medis yang penting pada pasien trombositopenia. Konsentrat trombosit perlu 

diperhatikan standar dan kontrol kualitasnya. Tehnik menyiapkan konsentrat trombosit, 

penambahan antikoagulan sampai penyimpanan menjadi titik penting perhatian. 

Penelitian In vitro and in vivo menunjukan bahwa konsentrat trombosit  mempertahankan 

fungsi adekuatnya paling tidak 5 hari, waktu penyimpanan yang semakin lama akan 

meningkatkan resiko perkembangan bakteri (Ratu, A.Y, 2013). 



Masalah utama dalam proses penyimpanan konsentrat trombosit  yaitu kerusakan 

yang berlangsung secara gradual pada trombosit, yang disebut dengan istilah Platelet 

Storage Lesion (PSL). Perubahan berbagai parameter bisa terlihat pada PSL, diantaranya 

adalah jumlah trombosit, tingkat aktivasi, pH, PO2, PCO2, glukosa, dan berbagai hasil 

metabolisme trombosit (Soha Younes, 2009 ). 

Perubahan berbagai parameter dari konsentrat trombosit  yang disimpan akan 

menyebabkan penurunan kualitas dari trombosit yang akan ditransfusikan. Dari sekian 

banyak PSL, salah satu faktor yang berpengaruh adalah perubahan PO2. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan rata-rata PO2 pada konsentrat trombosit  

di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali / RSUP Sanglah Denpasar yang disimpan selama 

5 hari. Pengukuran PO2 akan dilakukan pada hari ke 1, hari ke 3, dan hari ke 5. 

Peningkatan kualitas konsentrat trombosit  di PMI Denpasar harus menjadi prioritas 

utama demi kepentingan para penerima donor di Bali, terutama di wilayah Denpasar. Hal 

inilah yang menjadi alasan utama peneliti melakukan penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut : 

Bagaimanakah perbedaan rata-rata kadar PO2 pada konsentrat trombosit  dengan 

penyimpanan hari I, III, V ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

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

untuk mengetahui perbedaan rata-rata kadar PO2 pada konsentrat trombosit  dengan 

penyimpanan hari I, III, V. 



 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah 

peneliti ingin lebih mendalami tentang pemahaman mengenai perbedaan kadar PO2 

konsentrat trombosit  pada penyimpanan hari I, III, V dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbedaan kadar tersebut. 

  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti  

a. Memenuhi persyaratan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 

b. Mengetahui tata cara pembuatan dan penyimpanan konsentrat trombosit  yang baik 

terutama yang digunakan untuk transfusi. 

c. Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang perbedaan PO2 pada konsentrat 

trombosit  yang disimpan selama 5 hari. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan bisa menjadi acuan pengembangan penelitian selanjutnya, dapat pula 

digunakan sebagai referensi, data, dan sumber bacaan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Masyarakat  

Diharapkan bisa diaplikasikan dalam pelayanan medis pada saat transfusi trombosit 

agar pasien mendapatkan kualitas trombosit yang baik. 

 


