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ANALISIS  NILAI LAJU ENDAP DARAH YANG DIBACA PADA 

JAM PERTAMA DAN JAM KEDUA PENDERITA INFEKSI TB PARU DENGAN BTA POSITIF (+)  

 

Siti Zaetun 

 

Abstract: Pulmonary Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. One of the 

diagnostic support examination of pulmonary tuberculosis infection is the Erythrocyte Sedimentation Rate 

(ESR) examination. The rationale of using ESR in the diagnosis of pulmonary TB is this examination still 

widely used in clinical laboratories in Indonesia, an examination that is simple, fast and cheap. This research 

was conducted at Surabaya Karang Tembok Hospital. This study aimed to analyze the differences in the ESR 

value that is read at the first and second hour of positive Acid Fast Baccili (AFB)  pulmonary TB patients and 

proved that the ESR at the first hour was able to support the diagnosis of infectious pulmonary tuberculosis with 

positive AFB. The sample size was 116 patients treated from January until May 2010. Research design 

observational cross sectional using Paired SamplesT-Test and Independent Samples T-Test and Chi-Square 

(Fisher’s Exact Test). Description of pulmonary tuberculosis with positive AFB men (56%) and women (44%). 

Most of the  patients (61.2%) are in the productive age group (26-50 years). Statistical analysis showed a 

significant difference (p=0,00) between the first and second hour value of ESR. The majority (87,93% ) of the 

first hour ESR value was found above normal. Compared to the cut of point (60 mm/hour), 54,31% patients 

were above normal level. There were 11 (78.57% ) out of 14 patients with normal first hour ESR whose ESR 

raise above normal level in the second hour measurement.  Hence, there were 11(9,48%) out of 116 patients 

whose require a thorougl second hour ESR value examination. Based on Red Blood Cell (RBC) measurement, 

there were 11 (9,48%) out 116 patients who were anemic while according Mean Corpuscular Volume(MCV) 

measurement 55 (47,41%) patients were suffering of anemia. There were 21 (95,5%) out of 22 patients who 

have normal albumin level with  both first and second hour of ESR above normal. There were 11 (9,48%) out of 

116 TB patients infected with HIV/AIDS and all of them had ESR value below cut off point 

(60mm/hour).Based on the results of this study, it was concluded that the ESR read at the first hour was able to 

support the diagnosis of pulmonary TB with positive AFB.  It is required further second hour reading if the first 

hour of ESR value showed below cut off point. If the first and second hour ESR value was normal it has to be 

taken in to account the possibility of patients were infected by HIV/AIDS.  

Kata Kunci: LED, Infeksi TB paru, BTA Positif, Jam Pertama, Jam Kedua 

LATAR BELAKANG 

Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit 

menular yang disebabkan Mycobacterium 

tuberculosis. Secara epidemiologis WHO 

melaporkan 10–20 juta penderita di dunia 

mempunyai kemampuan menularkan penyakit 

tuberkulosis (TB) (Alsagaff dkk., 2009). Menurut 

WHO, jumlah seluruh kasus TB paru  di dunia  7,5 

juta pada tahun 1990 dan 10,2 juta pada tahun 2000 

(Crofton et.al, 2002).  

Dibanyak negara industri, dengan sumber 

daya dan  standar hidup yang tinggi, serta terapi yang 

dipakai luas selama 40 tahun terakhir  ini, telah 

membantu mengurangi tuberkulosis menjadi suatu 

masalah yang relatif kecil, dimana incidence rate 

turun 6-12% per tahun. WHO melaporkan penurunan 

kasus per tahun sebanyak 5% di Chili, 7% di Kuba, 

8% di Uruguay, dan 7% di Korea (Crofton et.al, 
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2002).  Namun, di negara-negara miskin, TB paru 

tetap merupakan masalah besar, sebagian besar 

penderita berasal dari golongan miskin dan tinggal di 

pemukiman padat (Handoyo dkk., 2006).  

 Laporan TB paru dunia oleh WHO (2006), 

menempatkan Indonesia sebagai penyumbang TB 

paru  terbesar nomor 3 (tiga) di dunia setelah India 

dan Cina dengan jumlah kasus baru sekitar 539.000 

dan jumlah kematian sekitar 101.000 pertahun.  

Lebih dari separuh kasus tuberkulosis di seluruh 

dunia pada tahun 2009 berada di Asia. Tiga negara 

dengan beban penyakit tertinggi adalah India dengan 

dua juta kasus, Cina dengan 1,3 juta kasus, dan 

Indonesia dengan lebih dari setengah juta kasus 

(Treat Asia Report, 2009).   

Tuberkulosis  paru  bisa menular dan bisa 

menyerang siapa saja. Data yang diperoleh  terdapat 

infection rate 50% pada semua umur, 23,6% pada 

umur 1–6 tahun, 42% pada 7–14 tahun, dan 76%  

pada umur 15 tahun.  Dilaporkan prevalensi sputum 

positif 0,6%, prevalensi kelainan spesifik  foto toraks 

3,4%, dan mortality rate sebesar 38,8/100.000 

(Alsagaff dkk., 2009).  

Penyebab utama meningkatnya masalah TB 

paru  antara lain adalah: kemiskinan pada berbagai 

kelompok masyarakat, seperti pada  negara  sedang 

berkembang, kegagalan program TB paru, perubahan 

demografik karena meningkatnya penduduk dunia, 

dampak pandemi HIV/AIDS. Munculnya pandemi 

HIV/AIDS di dunia menambah permasalahan TB 

paru. Koinfeksi dengan HIV/AIDS akan 

meningkatkan risiko kejadian TB paru secara 

signifikan Beberapa peneliti berpendapat bahwa 

terdapat hubungan antara HIV/AIDS dengan infeksi 

TB paru. Beberapa penelitian tersebut antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2007), 

menemukan rata-rata lama waktu penderita 

HIV/AIDS terinfeksi  kuman M.tb. terjadi pada bulan 

kelima setelah pasien terdiagnosis HIV/AIDS.  

Sarkar K. (2004), menemukan pasien TB dengan 

infeksi HIV/AIDS mempunyai nilai cut off point 

LED lebih rendah ≤ 60 mm/jam dibandingkan pada 

pasien TB tanpa terinfeksi HIV/AIDS dengan nilai 

LED > 60 mm/jam. 

Penegakan diagnosis TB Paru adalah hal 

yang penting terutama agar diagnosis ditegakkan 

lebih tepat dan pengobatan dapat diberikan lebih 

cepat. Penegakan diagnosis TB Paru adalah hal yang 

penting terutama agar diagnosis ditegakkan lebih 

tepat dan pengobatan dapat diberikan lebih cepat. 

Pemeriksaan yang cukup penting adalah pemeriksaan 

radiologik (foto toraks), pemeriksaan bakteriologik 

(dari sputum/dahak), pemeriksaan darah, dan 

pemeriksaan uji kulit.  

Dalam menentukan adanya penyakit ini 

pada seorang penderita seringkali seorang dokter 

memerlukan pemeriksaan penunjang selain 

pemeriksaan fisik. Hal ini dilakukan karena  

seringkali gejala penyakit TB paru yang timbul tidak 

khas dan menyerupai penyakit lainnya sehingga 

seringkali disebut sebagai the great imitator 

(Alsagaff dkk., 2009).   

Salah satu pemeriksaan penunjang diagnosis 

infeksi TB paru adalah pemeriksaan Laju Endap 

Darah (LED). Dasar pemikiran penggunaan LED 

dalam diagnosis TB paru adalah pemeriksaan ini 

masih banyak digunakan di laboratorium klinik di 

Indonesia, merupakan pemeriksaan yang sederhana, 

cepat, dan murah. Pemeriksaan LED pada diagnosis 

paru menunjukkan bahwa pada infeksi TB paru 
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terjadi proses inflamasi, dimana dalam proses 

inflamasi tersebut,  terdapat peningkatan kadar 

fibrinogen dan globulin plasma yang berkaitan 

dengan reaksi fase akut sehingga menyebabkan nilai 

LED meningkat (Isbister, 1999). Nilai LED dapat 

juga  meningkat pada berbagai keadaan infeksi atau 

inflamasi lain, sehingga LED tidak spesifik untuk TB 

(Mehta dan Hoffbrand,  2008). Namun demikian 

LED bermanfaat untuk pemantauan keberhasilan 

terapi bila sebelum terapi nilainya tinggi. 

Proses pengendapan darah pada 

pemeriksaan LED terdiri dari tiga fase yaitu, fase I 

merupakan  fase pembentukan rouleaux dan fase 

pengendapan lambat I yang mulai terjadi pada 0–30 

menit, fase II yaitu fase sedimentasi/fase 

pengendapan cepat, yang terjadi setelah terbentuknya 

rouleaux dan berlangsung dalam  waktu 30–60 

menit, selanjutnya fase III merupakan fase 

konsolidasi/fase pengendapan lambat II.  Fase I 

dipengaruhi oleh kadar fibrinogen dan globulin serta  

bentuk eritrosit. Jika terdapat kelainan bentuk 

eritrosit seperti sickel cell maka akan sulit terbentuk 

rouleaux. Sebaliknya ukuran eritrosit yang lebih 

besar dari normal menyebabkan eritrosit lebih cepat 

membentuk rouleaux, sehingga menyebabkan 

pengendapan eritrosit lebih cepat pada fase ke-II dan 

diikuti fase ke-III  yang terjadi  pada  menit  ke  60 –

120 ( http : / / www . ratihrochmat . wordpress . com 

/ 2009 / 06 / 05 ).  

Dengan demikian, nampak jelaslah  bahwa 

hanya fase pembentukan rouleaux saja yang 

dipercepat oleh proses inflamasi. Sedangkan fase 

sedimentasi dan fase  konsolidasi tidak terpengaruh 

oleh proses inflamasi karena pada kedua fase ini 

hanya terjadi pengendapan eritrosit karena gaya 

gravitasi dan pemadatan eritrosit saja. Oleh karena 

itu, secara teoritis pembacaan nilai LED untuk 

mendeteksi adanya inflamasi cukup dilakukan pada 

jam pertama. Namun demikian, ada kalanya dokter 

klinisi menginginkan pembacaan nilai LED jam 

kedua karena sesudah pembacaan jam pertama, kalau 

kolom eritrosit masih dibiarkan  dapat lebih mampat 

lagi sehingga pembacaan nilai LED dilakukan juga 

pada jam kedua. Oleh karena itu, manfaat pembacaan 

nilai LED jam kedua perlu dikaji lebih lanjut. 

Memang pada kondisi patologis tertentu, kadang-

kadang dijumpai nilai LED jam kedua lebih tinggi 2 

kali dari  nilai LED jam pertama  (Depkes, 1989).   

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis  

perbedaan nilai LED yang dibaca pada jam pertama 

dan jam  kedua penderita infeksi TB  paru dengan 

BTA positif (+) dan membuktikan bahwa nilai LED 

yang dibaca pada jam pertama tanpa dibaca pada jam 

kedua sudah dapat menunjang diagnosis infeksi TB 

paru dengan BTA positif (+). 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional cross sectional.  Data yang dihasilkan 

dianalisis dengan menggunakan uji statistik uji  

Paired T-Test, Independent Samples T-Test, and Chi-

Square (Fisher’s Exact Test). Kriteria sampel adalah 

darah vena menggunakan antikoagulan EDTA dari 

penderita infeksi TB paru dengan BTA positif (+) 

serta larutan pengencer menggunakan NaCl 0,9% 

dengan perbandingan 4 bagian darah dan 1 bagian 

NaCl 0,9%.  Tes dilakukan kurang dari 2 jam setelah 

pengambilan  sampel. Setiap sampel diperiksa LED 

dengan metode Westergren dan dibaca nilai LED 

pada jam pertama dan jam kedua. Jumlah sampel 116 

http://www.ratihrochmat.wordpress.com/2009/06/05
http://www.ratihrochmat.wordpress.com/2009/06/05
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penderita infeksi TB paru dengan BTA positif (+) 

yang datang  berobat di RS Karang Tembok 

Surabaya  mulai Bulan Maret  sampai Bulan  Mei 

2010.  Sampel diambil dengan teknik  systematic 

random  sampling. 

Adapun urutan kerja sebagai berikut: 

1.  Identitas penderita ditandai dengan cermat pada 

botol sampel agar tidak tertukar dengan penderita 

lain. 

2.  Peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan 

dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mudah 

dijangkau dari tempat pengambilan darah.  

3.  Pengambilan darah vena mediana cubiti sebanyak 

2 ml. 

4.  Setelah mendapat darah segera dilakukan 

pemeriksaan LED dan darah lengkap. Data 

didapatkan dari hasil pemeriksaan nilai LED yang 

dibaca jam pertama dan jam kedua  dengan 

metode Westergren.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Penderita 

a. Umur  

Penderita pada penelitian ini rata rata 

berumur 45,3 tahun dengan standar deviasi (SD) 

2,501. Penderita  termuda  berumur  19  tahun   dan  

  

Berdasarkan tabel tampak bahwa, mayoritas 

umur penderita infeksi TB paru dengan BTA positif 

(+) terdapat pada kelompok umur produktif 26-50 

tahun (61,2%). 

b. Jenis Kelamin 

Dari 116 penderita infeksi TB paru dengan 

BTA positif (+), 65 pria  (56%) dan 51wanita  (44%). 

2. Analisis Nilai LED Jam Pertama dan Jam 

Kedua     

 Dari 116 penderita, rata-rata nilai LED jam 

pertama sebesar 67,45 mm/jam dengan SD 6,168.  

Nilai LED  jam pertama yang paling rendah adalah 5 

mm/jam  dan yang paling tinggi adalah 130 mm/jam.  

Rata-rata nilai LED jam kedua sebesar  89,06 

mm/jam  dengan SD 6,061. Nilai LED  jam kedua 

yang paling rendah adalah 12 mm/jam  dan yang 

paling tinggi adalah 140 mm/jam. Jika dilihat 

perbedaan nilai LED jam pertama dengan nilai LED 

jam kedua dengan menggunakan Paired t-test, maka 

di dapat hasil sebagai berikut 

Penderita tertua berumur 83 tahun  

Tabel 1. Distribusi Penderita Infeksi TB Paru 

BTA Positif (+) Menurut Kelompok Umur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umur 

Penderita 

Jumlah 

Penderit

a 

Perse

n 

(%) 

Rata-rata 

umur 

(tahun) 

SD 

15 - 25 

tahun 

9 7,8 23 1,6

43 

26 – 50 
tahun 

71 61,2 40,08 1,7
22 

> 50 tahun 36 31,0 61,17 2,5

53 

Total 116 100,0 45,3 2,5
01 
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Tabel 2.  Hasil Analisis Nilai LED Jam Pertama dan Jam Kedua 

 
Variabel Nilai LED (mm/jam) Uji Statistik 

 Terendah Tertinggi Rata-rata SD 

LED Jam Pertama 5 130 67.45 6,168 t   = 23,617 
p =    0,00 

LED Jam Kedua 12 140 
89.06 6,061 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, tampak bahwa 

ada perbedaan yang signifikan antara nilai LED jam 

pertama dengan nilai LED  jam kedua, dengan 

tingkat signifikansi 0,00.  

a. Nilai LED jam pertama dan jam kedua 

dibandingkan nilai normal (0– 20 mm/jam) 
 

Nilai LED jam pertama dan jam kedua jika 

dibandingkan dengan nilai normal (0-20 mm/jam) 

menurut Kosasih E.N. & Kosasih A.S., (2008), maka 

didapatkan hasil dari 116 penderita, nilai LED jam 

pertama yang normal ada 14 orang (12,06%) 

penderita  dan  yang meningkat di atas normal ada 

102 orang (87,93%) penderita. Rata-rata nilai LED 

jam pertama dari 14 penderita sebesar  13,29 

mm/jam dengan SD 2,839 dan  rata-rata nilai LED 

jam pertama dari 102 penderita sebesar 74,88 

mm/jam dengan SD 5,598.  Nilai LED jam kedua 

yang masih normal ada 3 orang (2,59%) penderita 

dan  yang meningkat di atas normal ada 113 orang 

(97,41%) penderita. Rata-rata nilai LED jam kedua 

dari 3 penderita sebesar 14,67 mm/jam dengan SD 

4,619, sedangkan rata-rata nilai LED jam kedua dari 

113 penderita sebesar 91,04 mm/jam kedua dengan 

SD 5,781. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3. Hasil Analisis Nilai LED Jam Pertama dan Jam Kedua Dibandingkan  

Nilai Normal (0-20 mm/jam) 

 
 

 

Variabel 

Nilai LED 

Normal (≤20mm/jam) Di atas normal (>20 mm/jam) 

Jumlah 

(%) 

Rata-rata SD Jumlah 

(%) 

Rata-rata SD 

Jam Pertama 14 
(12,07) 

 
13,29 

 
2,839 

102 
(87,93) 

 
74,88 

 
5,598 

JamKkedua 3 

(2,59) 

 

14,67 

 

4,619 

113 

(97,41) 

 

91,04 

 

5,781 

Uji Statistik p=0,701 
 

p=0,560 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas, tampak bahwa 

mayoritas (87,93%) nilai LED jam pertama sudah 

melebihi nilai normal (> 20 mm/jam).  

 Berdasarkan uji Independent T Test 

diperoleh nilai signifikansi sebesar p= 0,701, yang 

berarti tidak ada perbedaan nilai LED jam pertama 

dan jam kedua dilihat dari nilai LED ≤20mm/jam.  

Jika dilihat dari nilai LED > 20 mm/jam maka 

didapatkan nilai signifikan p= 0,560 yang berarti 

tidak ada perbedaan nilai LED jam pertama dan jam 

kedua. 
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b. Gambaran Perubahan Nilai LED Jam 

Pertama Normal Dibandingkan Nilai LED 

Jam Kedua 

Dari tabel 3 didapatkan hanya 14 orang 

(12,07 %) dari 116 penderita yang mempunyai nilai 

LED jam pertama normal. Oleh karena itu, 

dilanjutkan untuk melihat perubahan nilai LED  pada 

jam kedua.  Secara rinci dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4. Perubahan Nilai LED Jam Pertama Normal Dibandingkan Nilai   LED Jam Kedua (N=14) 

 
 

 

Variabel 

Nilai LED Jam Kedua  

 

Uji  

Statistik 

Tetap Normal (≤20mm/jam ) Meningkat Di atas Normal 

(>20mm/jam) 

Jumlah 

(%) 

Rata-rata SD Jumlah 

(%) 

Rata-rata SD 

LED Jam Pertama 

Normal (N=14) 

3 

(21,43) 

 

14,67 

 

4,619 

11 

(78,57) 

 

 

29,64 

 

3,602 

 

P =0,001 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas, tampak bahwa 

dari 14 penderita yang mempunyai nilai LED jam 

pertama  normal, setelah diamati jam kedua 

didapatkan  nilai LED jam kedua yang masih normal 

ada 3 orang (21,43%) penderita (semuanya terinfeksi 

HIV/AIDS) dan nilai LED jam kedua yang 

meningkat di atas normal ada 11 orang (78,57%) 

penderita. Rata-rata nilai LED jam kedua yang masih 

normal dari 3 penderita TB yang terinfeksi 

HIV/AIDS sebesar 14,67 mm/jam dengan SD 4,619.  

Rata-rata nilai LED jam kedua yang meningkat di 

atas normal dari 11 penderita sebesar 29,64 mm/jam 

dengan SD 3,602.  Jika dilihat dari jumlah populasi 

(116 penderita) maka hanya 11 orang (9,48%) dari 

116 penderita yang perlu pengamatan LED sampai 

jam kedua. Jika nilai LED jam pertama dan jam 

kedua normal maka perlu dipertimbangkan 

kemungkinan penderita terinfeksi HIV/AIDS.  

Tabel 5. Nilai LED Jam Pertama dan Jam Kedua (Table Chi-Square) 

 

 LED Jam Kedua Total 

Normal Diatas Normal 

LED Jam Pertama  Normal 3 (21,43%) 11 (78,57%) 14 (100%) 

Diatas Normal 0 ( 0,0%) 102 (100%) 102 (100%) 

Total 3 (25,86%) 113 (97,41%) 116 (100%) 

 

Dari tabel 5 di atas terdapat 11 (78,57%) 

penderita yang pada pemeriksaan LED jam pertama 

normal, dan pada jam kedua meningkat di atas 

normal. Dari gambaran tersebut, tampak bahwa 

pemeriksaan LED jam pertama  berbeda signifikan 

dengan LED jam kedua. Jika digunakan uji Chi-

Square (Fisher’s Exact Test) diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,001, yang berarti ada 

perbedaan hasil pemeriksaan LED  jam pertama dan  

LED  jam kedua. 

c. Nilai LED Jam Pertama dengan  Cut Off Point 

(60 mm/jam) 

Nilai LED jam pertama jika dibandingkan 

dengan cut off point LED (60 mm/jam) menurut 
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Sarkar K,et al, 2004, maka didapatkan  hasil sebagai berikut: 

Tabel 6. Nilai LED Jam Pertama Dibandingkan Cut Off Point (60mm/jam) 

 

 

Jenis kelamin 

LED Jam Pertama 

≤ 60 mm/jam > 60 mm/jam 

Jumlah 

(%) 

Rata-rata SD Jumlah 

(%) 

Rata-rata SD 

Pria 31 

(26,72%) 

38,09 6,512 35 

(30,17%) 

92,12 6,719 

Wanita 22 

(18,97%) 

35,82 8,129 28 

(24,14%) 

93,89 7,410 

Total 53 
(45,69%) 

37,15 4,933 63 
(54,31%) 

92,94 4,887 

Uji Statistik p =0,754 p = 0,848 

 

Dari tabel 6 di atas, tampak bahwa, baik pria 

maupun wanita ada 63 orang (54,31%) dari 116 

penderita didapatkan nilai LED pada jam pertama 

sudah  melebihi cut off point dengan nilai LED rata-

rata 92,94 mm/jam pertama dan     SD 4,887.  

Sedangkan nilai LED jam pertama  yang masih di 

bawah cut off point  ada 53 orang (45,69%) penderita 

dengan nilai LED jam pertama rata-rata sebesar 

37,15 mm/jam dan SD 4,933.   

Berdasarkan uji Independent  Samples T Test 

diperoleh nilai signifikansi sebesar p= 0,754, yang 

berarti tidak ada perbedaan yang bermakna antara 

nilai LED jam pertama pada pria dan wanita 

berdasarkan nilai LED  ≤ 60 mm/jam. Jika dilihat 

nilai LED yang > 60 mm/jam maka didapatkan p= 

0,848, yang berarti tidak ada perbedaan yang 

bermakna antara nilai LED jam pertama pada pria 

dan wanita. 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai LED  

a.Anemia 

Dalam penentuan anemia atau tidak 

seseorang penderita dapat dilihat dari hasil 

pemeriksaan Hb, HCT, MCV , MCH, MCHC, dan 

RBC. Di antara parameter tersebut yang berpengaruh 

pada LED adalah jumlah eritrosit (RBC) dan MCV.  

1). Anemia Berdasarkan Jumlah RBC (Red Blood  

     Cell) 

Jumlah eritrosit atau RBC (Red Blood Cell) 

merupakan salah satu yang mempengaruhi LED. 

Nilai normal RBC 3,5-5,8 x10^6/µl (Gandasoebrata, 

2006).  Berdasarkan hasil penelitian, ada 11 orang 

(9,48%) dari 116 penderita memiliki jumlah RBC di 

bawah normal (<3,5 x10^6/µl) dan 105 orang 

(90,52%) penderita memiliki RBC normal(>3,5 

x10^6/µl).  Rata-rata nilai LED jam pertama  dari  11 

penderita yang memiliki RBC di bawah normal (<3,5 

x10^6/µl)  sebesar 76,36 mm/jam dengan SD 27,922 

. Rata-rata nilai LED jam pertama  dari 105 penderita 

dengan RBC normal (>3,5 x10^6/µl) sebesar 66,51 

mm/jam dan SD 6,317. Rata-rata nilai LED jam 

kedua  dari 11 penderita yang memiliki RBC di 

bawah normal (<3,5 x10^6/µl) sebesar  99 mm/jam  

dengan SD 26,117. Sedangkan rata-rata nilai LED 

jam kedua dari 105 penderita dengan RBC normal 

(>3,5 x10^6/µl) sebesar  88,02 mm/jam  dan SD 

6,247. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

 

 



Siti Zaetun, Analisis Nilai Laju Endap Darah 

 

 

930 

Tabel 7.  Nilai LED pada Penderita Infeksi TB aru dengan BTA Positif (+) 

Berdasarkan Jumlah Eritrosit (RBC) 

 
Parameter 

Pemeriksaan 

Jumlah 

(%) 

Nilai LED Jam Pertama 

 (mm/jam ) 

Nilai LED Jam Kedua 

(mm/jam ) 

Rata-rata  SD Rata-rata  SD 

RBC  

 <3,5x10^6/µl  

11 

(9,48) 
 

 

76,36 

 

27,922 

 

99 

 

26,117 

RBC 

 >3,5x10^6/µl 

105 

(90,52) 
 

 

66,51 

 

6,317 

 

88,02 

 

6,247 

Uji Statistik p=0,257 p=0,846 

        

Berdasarkan tabel 7 di atas, tampak bahwa 

hanya 9,48% dari 116 penderita yang mempunyai 

jumlah RBC di bawah normal (<3,5 x10^6/µl). 

Semua penderita mempunyai rata-rata nilai LED jam 

pertama dan jam kedua  di atas normal  (>20 

mm/jam).    Berdasarkan uji Independent  Samples T 

Test diperoleh nilai signifikansi p= 0,257, yang 

berarti tidak ada perbedaan yang bermakna antara 

nilai LED jam pertama ditinjau dari jumlah RBC dan 

tidak ada perbedaan yang bermakna nilai LED jam 

kedua ditinjau dari jumlah RBC dengan nilai 

signifiansi p =0,846.        

2). Anemia dengan Nilai MCV yang Berbeda 

Nilai MCV (Mean Corpuscular Volume) 

merupakan salah satu yang mempengaruhi LED.  

Nilai normal MCV 79-101 fl menurut 

Gandasoebrata, (2006). Dari 116 penderita, ada 55 

orang (47,41%)  penderita memiliki nilai MCV di 

bawah normal (<79fl) dan 61 orang (52,59%) 

penderita mempunyai nilai MCV normal (>79fl). 

Rata-rata nilai LED jam pertama dari  55 penderita 

yang memiliki nilai MCV di bawah normal (<79fl)  

sebesar 67,24 mm/jam pertama dengan      SD 9,555. 

Rata-rata nilai LED jam pertama  dari 61 penderita 

dengan nilai MCV normal (>79fl) adalah sebesar 

67,27 mm/jam dengan SD 5,949.  Rata-rata nilai 

LED jam kedua  dari 55 penderita yang memiliki 

nilai MCV di bawah normal (<79fl)  sebesar 

86,87mm/jam dengan SD 9,526. Rata-rata nilai LED 

jam kedua dari penderita dengan nilai MCV normal 

(>79fl) sebesar 90,72 mm/jam dan SD 3,977.  Lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 8.  Nilai LED pada Penderita Infeksi TB Paru BTA Positif(+)  dengan Nilai MCV yang Berbeda. 

Parameter 

Pemeriksaan 

Jumlah 

(%) 

Nilai LED Jam Pertama 

 (mm/jam ) 

Nilai LED Jam Kedua 

(mm/jam ) 

Rata-rata  SD Rata-rata  SD 

MCV 

<79 fl 

55 
(47,41) 

 
67,24 

 
9,555 

 
86,87 

 
9,526 

MCV 

>79 fl 

61 

(67,27) 

 

67,27 

 

5,949 

 

90,72 

 

3,977 

Uji Statistik p=0,647 p=0,484 

 

Dari tabel 8 di atas, tampak bahwa 47,41% 

dari 116 penderita memiliki nilai MCV di bawah 

normal (<79fl). Berdasarkan uji Independent  

Samples T Test diperoleh nilai signifikansi p= 0,647, 

yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna 

antara nilai LED jam pertama ditinjau dari nilai 
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MCV dan tidak ada perbedaan yang bermakna nilai 

LED jam kedua ditinjau dari nilai MCV  dengan nilai 

signifiansi p =0,484. 

b.  Kadar Albumin 

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai 

LED yaitu kadar albumin. Kadar albumin yang tinggi 

mengurangi kecepatan LED. Nilai normal albumin 

menurut Kosasih E.N. & Kosasih A.S.,(2008) yaitu 

3,2–5,2 gr/dl. Dari 22 penderita yang bisa diperiksa 

kadar albumin didapatkan hasil, 21 orang (95,5%) 

penderita mempunyai kadar albumin normal (3,2-5,2 

gr/dl) dengan  kadar albumin rata-rata sebesar 3,97 

gr/dl. Sedangkan 1 orang (4,5%) penderita 

mempunyai kadar albumin di bawah normal (<3,2 

gr/dl) dengan kadar albumin 2,9gr/dl. Rata-rata nilai 

LED jam pertama  dari 21 penderita yang kadar 

albuminnya normal sebesar 73,76 mm/jam pertama 

dengan SD 13,938 dan nilai LED jam pertama  dari 1 

penderita yang mempunyai kadar albumin di bawah 

normal sebesar 60 mm/jam pertama. Sedangkan rata-

rata nilai LED jam kedua dari 21 penderita yang 

kadar albuminnya normal sebesar 97,81 mm/jam 

kedua dengan SD 13,067. Nilai LED jam kedua dari 

1 penderita yang kadar albuminnya dibawah normal 

sebesar 88 mm/jam kedua. Lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 9.  Persentase Kadar Albumin dan Nilai LED pada Penderita 

Infeksi TB Paru dengan BTA Positif (+) 

 
 

Kadar 

Albumin 

 

Jumlah 

Penderita 

 

Persen 

(%) 

 

Nilai LED Jam Pertama 

(mm/jam) 

 

Nilai LED Jam Kedua 

(mm/jam) 

Rata-rata  SD Rata-rata  SD 

Normal 

3,2-5,2gr/dl 

 

21 
 

 

95,5 

 

73,76 

 

13,938 

 

97,81 

 

13,067 

Dibawah 

Normal 
< 3,2 gr/dl 

 

1 
 

 

4,5 

 

60 

 

0 

 

88 

 

0 

Total 

 

22 100 73,14 13,314 97,36 12,458 

       

Berdasarkan tabel 9 di atas  tampak bahwa 

95,5% dari 22 penderita mempunyai kadar albumin 

normal dan 1 orang (4,5%) di bawah normal. Dari 22 

penderita  dapatkan  nilai  LED  jam  pertama  dan  

jam  kedua  di atas  normal  (> 20 mm/jam). 

c. HIV/AIDS 

Dari 116 penderita, terdapat 11 ( 9,48%) 

penderita TB paru yang terinfeksi HIV/AIDS. Rata-

rata nilai LED jam pertama dari 11 penderita TB 

paru yang terinfeksi HIV/AIDS sebesar 22,45 

mm/jam dengan SD 8,710. Rata-rata nilai LED jam 

kedua dari 11 penderita sebesar 39,45 mm/jam 

dengan SD 12,791. Jika dibandingkan dengan  cut off 

point  20 mm/jam maka rata-rata nilai LED jam 

pertama dan jam kedua dari 11 penderita di atas 

normal (>20 mm/jam). Jika dibandingkan dengan cut 

off point  60 mm/jam maka rata-rata nilai LED jam 

pertama dan jam kedua dari 11 penderita  masih di 

bawah cut off point (<60 mm/jam), secara lebih rinci 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 10.  Nilai LED pada Penderita TB Paru yang Terinfeksi HIV/AIDS 

 

Status 

 

Jumlah 

(%) 

 

Nilai LED Jam Pertama 

 (mm/jam) 

 

Nilai LED Jam Kedua  

 (mm/jam)   

Rata-rata  SD Rata-rata  SD 

TB dg  HIV/AIDS 11 

(9,48) 

 

22,45 

 

8,710 

 

39,45 

 

12,791 

TB tanpa HIV/AIDS 105 

(90,52) 

 

72,16 

 

6,095 

 

94,26 

 

5,737 

 

Total 

116 

(100) 

 

67.45 

 

6,168 

 

89.06 

 

6,061 

Uji Statistik p=0,007 p=0,000 

   

Berdasarkan tabel 10 di atas tampak bahwa dari 116 

penderita infeksi TB paru dengan BTA positif (+) 

hanya 9,48%  penderita TB paru yang terinfeksi 

HIV/AIDS.  

Berdasarkan uji Independent  Samples T 

Test diperoleh nilai signifikansi p= 0,007, yang 

berarti ada perbedaan yang bermakna nilai LED jam 

pertama pada penderita TB yang terinfeksi  

HIV/AIDS dan penderita TB tanpa HIV/AIDS. Jika 

dilihat nilai LED jam kedua maka didapatkan p= 

0,000, yang berarti ada perbedaan yang bermakna 

nilai LED jam kedua dari penderita TB yang 

terinfeksi HIV/AIDS dan penderita TB tanpa 

HIV/AIDS. 

Jika dilihat dari presentase nilai LED jam 

pertama dengan menggunakan 2 cut off point (20 

mm/jam dan 60 mm/jam) maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 11.  Persentase Nilai LED Jam Pertama pada Penderita TB Paru yang 

Terinfeksi  HIV Menggunakan 2 Cut Off Point (20 mm/jam dan    60 mm/jam) 

 

Status Jumlah Persen Nilai LED (mm/jam) 

≤ 20 > 20 ≤ 60 > 60 

 

TB dg HIV 

 

11 

9,5 5 

(45,45%) 

6 

(54,54%) 

11 

(100%) 

0 

(0%) 

 

TB tanpa HIV 

105 90,5 9 

(8,57%) 

96 

(91,43%) 

41 

(39,05%) 

64 

(60,95%) 

Total 116 100 14 102 52 64 

Uji Statistik p=0,007 p=0,000 

   

Berdasarkan tabel 11 di atas, tampak bahwa 

dari 11 penderita yang terinfeksi HIV, terdapat 5 

orang (45,45%) mempunyai nilai LED jam pertama  

≤ 20 mm/jam dan 6 orang (54,54%) mempunyai nilai 

LED jam pertama  > 20 mm/jam. Dari 5 orang yang 

nilai LEDnya  ≤ 20 mm/jam  3 diantaranya pada jam 

kedua nilai LED tetap normal sehingga bila pada jam 

pertama nilai LED normal dan jam kedua masih 

normal maka perlu dipertimbangkan kemungkinan 

penderita terinfeksi HIV/AIDS. Jika dibandingkan 
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dengan cut off point 60 mm/jam maka ada 11 orang 

(100%) mempunyai nilai LED jam pertama masih di 

bawah  cut off point (< 60 mm/jam), dengan 

demikian HIV/AIDS sangat mempengaruhi LED.    

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada penderita infeksi TB paru dengan BTA 

positif (+) terdapat perbedaan yang bermakna antara 

nilai LED jam pertama dan jam kedua. Mayoritas 

(87,93%) nilai LED meningkat di atas normal pada 

jam pertama, dengan demikian berarti nilai LED  

cukup dibaca pada jam pertama. 

Dari 14 orang (12,06%) penderita yang 

mempunyai nilai LED jam pertama  normal ternyata 

ada 11 orang (78,57%) penderita pada jam kedua 

menunjukkan nilai LED di atas normal sehingga 

dapat disimpulkan pada kasus infeksi TB paru 

dengan BTA positif (+) bila nilai LED normal pada 

jam pertama perlu dilakukan pembacaan nilai LED 

pada jam kedua. 

Saran 

Perlu dilakukan pembacaan lebih lanjut 

pada jam kedua jika pada jam pertama   didapatkan 

nilai LED di bawah nilai normal atau di bawah  cut 

off point.   Jika nilai LED jam pertama dan jam 

kedua normal perlu dipertimbangkan  kemungkinan 

terinfeksi HIV. Penelitian  lebih lanjut perlu 

dilakukan untuk menentukan batas  nilai normal  

LED  pada jam kedua. 
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