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BAB II 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Definisi 

 Pelayanan donor darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang 

terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengerahan, 

pelestarian donor, seleksi donor, proses pengambilan darah, pencegahan 

penularan penyakit, penyimpanan darah, pengolahan darah, 

pendistribusian darah, pemeriksaan serologi golongan darah dan uji silang 

serasi, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk 

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
1
 

Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk 

berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. 

Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan 

darah dalam jumlah besar disebabkan perdarahan pasca melahirkan, 

trauma, operasi demam berdarah, kelainan darah dan lain-lain.
1 

Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan 

pelebelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengelolahan 

darah, dan penyimpanan darah pendonor.
1 
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Unit Donor Darah (UDD) adalah unit yang berfungsi sebagai pengelola 

penyediaan darah transfusi yang aman, berkualitas dan efektif, mulai dari 

pengerahan donor darah sukarela resiko rendah sampai dengan pendistribusiannya 

kepada rumah sakit. Adapun tugas dari UDD ialah :
5
  

a. Melaksanakan penyediaan darah transfusi yang berkulitas, aman, 

efektif dalam jumlah yang cukup.  

b.   Melaksanakan sistem manajemen kualitas palayanan darah sesuai 

      ketentuan.  

c.   Melaksanakan pelacakan penyebab terjadinya reaksi transfusi darah 

      sesuai ketentuan. 

Keamanan tindakan transfusi darah tergantung dari
1 

: 

a. Seleksi donor 

b. Proses dari pengeluaran darah dari vena donor  

c. Ketepatan indikasi  

Prinsip pelayanan transfusi darah
1
: 

a. Darah berasal dari donor sukarela, sehat dan memenuhi kriteria 

sebagai donor resiko rendah terhadap tertular penyakit IMLTD 

b. Seluruh proses pengamanan, pengelolahan dan penyimpanan serta 

kualitas bahan habis pakai sesuai standar. 

c. Distribusi dilakukan dengan rantai dingin oleh petugas yang 

berwenang serta mengikuti SOP. 

d. Pemakaian secara rasional, indikasi dan pemilihan komponen 

berdasarkan analisa medis yang tepat.  
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Keputusan melakukan transfusi harus selalu berdasarkan penilaian 

yang tepat dari segi klinis penyakit dan hasil pemeriksaan laboratorium. 

Transfusi dapat mengakibatkan penyulit akut atau lambat dan membawa 

risiko transmisi infeksi antara lain HIV, hepatitis, sifilis, risiko supresi 

sistem imun tubuh serta resiko transfusi lain yang dapat mengancam 

nyawa. Faktor keamanan dan keefektifan transfusi bergantung pada 2 hal 

yaitu (1) tersedianya darah dan komponen darah yang aman, mudah 

didapat, harga terjangkau, dan jumlahnya cukup memenuhi kebutuhan 

nasional (2) indikasi transfusi darah dan komponen darah yang tepat.
4
 

Kebutuhan transfusi dapat diminimalkan dengan pencegahan 

proses penyebab anemia, penatalaksanaan anemia dan penggunaan teknik 

anestesia serta operasi yang baik. Transfusi darah atas indikasi yang tidak 

tepat tidak akan memberi keuntungan bagi pasien, bahkan memberi risiko 

yang tidak perlu. Misalnya, transfusi yang diberikan dengan tujuan 

menaikkan kadar hemoglobin sebelum operasi atau mempercepat 

pulangnya pasien dari rumah sakit. Transfusi darah atau plasma untuk 

perdarahan akut masih sering dilakukan padahal terapi dengan infus NaCl 

0.9% atau cairan pengganti lainnya sama efektifnya bahkan lebih aman 

dan murah.
4 
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2.2 Skirining Darah Donor yang Aman 

Pemeriksaan harus dilakukan secara individual (tiap individual bag 

atau satu unit plasma) dan tidak boleh dilakukan secara pooled plasma. 

Jenis pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan standard WHO, dalam 

hal ini meliputi pemeriksaan atas sifilis, hepatitis B, hepatitis C dan HIV. 

Metode tes dapat menggunakan Rapid test, Automated test maupun ELISA 

hanya bila sensitivitasnya >99%.
6
 

Transfusi darah merupakan jalur ideal bagi penularan penyebab 

infeksi tertentu dari donor kepada resipien. Untuk mengurangi potensi 

transmisi penyakit melalui transfusi darah, diperlukan serangkaian 

skrining terhadap faktor-faktor risiko yang dimulai dari riwayat medis 

sampai beberapa tes spesifik. Tujuan utama skrining adalah untuk 

memastikan agar persediaan darah yang ada sedapat mungkin bebas dari 

penyebab infeksi dengan cara melacaknya sebelum darah tersebut 

ditransfusikan.
6
 

 Saat ini, terdapat tiga jenis utama skrining yang tersedia untuk 

melacak penyebab infeksi,yaitu uji Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

(ELISA/EIA), uji aglutinasi partikel, dan uji cepat khusus (Rapid Test). 

Dalam mempertimbangkan berbagai pengujian, perlu disadari data yang 

berkaitan dengan sensitivitas dan spesifitas masing-masing pengujian. 

Sensitivitas adalah suatu kemungkinan adanya hasil tes yang akan menjadi  
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reaktif pada seorang individu yang terinfeksi, oleh karena itu sensitivitas 

pada suatu pengujian adalah kemampuannya untuk melacak sampel positif 

yang selemah mungkin. Spesifisitas adalah suatu kemungkinan adanya 

suatu hasil tes yang akan menjadi non-reaktif pada seorang individu yang 

tidak terinfeksi, oleh karena itu spesifitas suatu pengujian adalah 

kemampuannya untuk melacak hasil positif non-spesifik atau palsu.
6
 

ELISA (sering diganti dengan singkatan EIA) merupakan metode 

skrining yang paling kompleks, tersedia dalam berbagai bentuk dan dapat 

digunakan untuk deteksi baik antigen maupun antibodi. Bentuk pengujian 

yang paling sederhana dan paling umum digunakan adalah dengan 

memanfaatkan antigen virus yang menangkap antibodi spesifik yang 

berada dalam sampel tes. Skrining untuk antigen dilakukan dengan 

menggunakan EIA sandwich. Perbedaan antara skrining antigen dan 

antibodi adalah bahwa skrining antigen menggunakan suatu sandwich 

antibodi-antigen-antibodi, tidak seperti skrining antibodi yang mencakup 

sandwich antigen-antibodi-antigen (konjugat).
6
 

Pengujian aglutinasi partikel melacak adanya antibodi spesifik 

dengan aglutinasi partikel yang dilapisi dengan antigen yang berkaitan. 

Aglutinasi partikel telah berkembang dari hemaglutinasi, yang 

menggantikan sel darah merah pembawa dengan partikel pembawa yang 

dibuat dari gelatin atau lateks, prinsipnya sama untuk hemaglutinasi dan 

pengujian untuk aglutinasi partikel. Salah satu manfaat utama tipe 

pengujian ini adalah tidak diperlukannya peralatan mahal. Pengujian ini 



13 
 

 

tidak memiliki sejumlah tahap yang berbeda, tidak memerlukan peralatan 

mencuci dan dapat dibaca secara visual. Pengujian cepat khusus 

(specialized rapid test) bersifat sederhana dan biasanya cepat dilakukan. 

Tipe ini menggabungkan kesederhanaan pengujian aglutinasi partikel 

dengan teknologi EIA.
6
 

 Hasil pengujian dinyatakan dalam terminologi reaktif dan non-

reaktif yang ditentukan berdasarkan suatu nilai cut-off yang sudah 

ditentukan. Untuk hasil yang tidak dapat diklasifikasikan secara jelas 

dinamakan samar-samar (equivocal). Dalam mempertimbangkan masalah 

penularan penyakit melalui transfusi darah, perlu diingat bahwa seorang 

donor yang sehat akan memberikan darah yang aman. Donor yang paling 

aman adalah donor yang teratur, sukarela, dan tidak dibayar. Jelasnya 

bahwa para donor yang berisiko terhadap penyakit infeksi harus didorong 

agar tidak menyumbangkan darahnya.
6
 

The Food and Drug Administration (FDA) menyatakan semua 

darah lengkap dan komponen darah yang bisa ditransfusikan harus melalui 

tes serologis untuk sifilis berupa Veneral Disease Research Laboratory 

(VDRL) / Rapid Plasma Reagen Test (RPR), Treponema Pallidum Hema 

Aglutination Test (TPHA), antigen permukaan hepatitis B (HBsAg) dan 

antibodi terhadap human immunodeficiency virus (HIV), serta HIV (anti-

HIV). FDA juga merekomendasikan pemeriksaan antibodi dari human T 

lymphotropic virus tipe I (anti-HTLV-I) dan antibodi terhadap virus 
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hepatitis C (anti-HCV). Selain itu, FDA memikirkan untuk 

merekomendasikan pemeriksaan antibodi dari antigen inti (anti-HBc).
7
 

Penemuan HBsAg dan hubungannya yang erat dengan virus 

hepatitis B, menjadikannya dasar dalam pengembangan penanda infeksi 

HBV yang sensitif dan spesifik. Selama infeksi akut dan kronik, HBsAg 

dihasilkan dalam jumlah banyak dan bisa diidentifikasikan di dalam serum 

30-60 hari setelah terpapar HBV dan menetap untuk jangka waktu tertentu 

bergantung pada lamanya resolusi infeksi.
7
 

Uji retrospektif terhadap darah donor dengan menggunakan 

perangkat skrining generasi pertama seperti imunodifusi untuk deteksi 

HBsAg, menemukan sebanyak 52-69% resipien dengan HBsAg positif 

akan menderita hepatitis B. Resipien yang menerima darah dari donor 

sukarela memiliki risiko lebih rendah terkena hepatitis pasca transfusi 

daripada donor yang dibayar. Kombinasi skrining generasi ketiga yang 

lebih sensitif dengan donor sukarela menurunkan angka hepatitis pasca 

transfusi sampai 0,3-0,9% transfusi pada pertengahan tahun 1970.
7
 

Tes serologis yang tersedia di pasaran saat ini seperti RIA dan EIA 

dapat melacak HBsAg dalam kadar kurang dari 0,5 ng/ml dengan 

sensitivitas >99%. Sejumlah kecil karier HBV dengan HBsAg dalam 

jumlah lebih kecil yang tidak terlacak mungkin hanya dapat dilacak 

dengan memeriksa anti-HBc.
7
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Public Health Service merekomendasikan semua darah dan 

komponennya yang akan didonorkan harus melalui tes HBsAg dengan tes 

yang sudah mendapat lisensi FDA yaitu RIA atau EIA. Bila hasilnya tidak 

reaktif, unit tersebut diartikan tidak reaktif terhadap HBsAg dan produk 

tersebut bisa digunakan untuk kepentingan donor. Bila hasilnya reaktif, 

produk tersebut tidak dapat digunakan untuk donor dan untuk pemastian 

lebih lanjut, dilakukan neutralisasi yang bila hasilnya positif, individu 

tersebut untuk selamanya tidak diperbolehkan untuk menjadi donor.
7
 

Berbagai penelitian melaporkan bahwa HCV merupakan etiologi 

terbanyak hepatitis non-A non-B yang ditransmisikan secara parenteral di 

seluruh dunia. Penelitian retrospektif pada donor yang terlibat dalam 

transmisi hepatitis non-A non-B menemukan adanya anti-HBc dan atau 

peningkatan kadar ALT bila dibandingkan dengan donor yang tidak 

menularkan hepatitis non-A non-B. Dari penelitian tersebut disarankan 

agar kedua jenis pemeriksaan di atas dilakukan untuk mengurangi insidens 

hepatitis non-A non-B pasca transfusi sebanyak 50%. Pada periode 1986-

1988 terdapat penurunan persentase kasus hepatitis non-A non-B yang 

memiliki riwayat transfusi darah 6 bulan sebelumnya sebanyak 11% dari 

nilai 17% pada periode 1982-1985.
7
 

Sebuah penelitian terakhir melaporkan 80% pasien dengan 

hepatitis non-A non-B pasca transfusi memiliki anti-HCV yang dapat 

terlacak oleh EIA. Rata-rata interval antara transfusi dengan serokonversi 

anti-HCV 18 minggu. Penelitian lain melaporkan terjadi serokonversi 
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dalam waktu 6 bulan pada sebanyak 45% dari penderita hepatitis non-A 

non-B yang didapat.
7
 

 Sensitivitas dan spesifitas tes untuk anti-HCV yang tersedia saat 

ini belum dapat ditentukan. Tidak semua donor yang mengalami hepatitis 

C positif mengandung anti-HCV dalam darahnya. Sebanyak 25% pasien 

dengan hepatitis C pasca transfusi memberikan hasil negatif anti-HCV 

dengan EIA. Prosedur skrining darah untuk anti-HCV berdasarkan FDA 

sama dengan skrining untuk HBsAg, hanya saja tidak dianjurkan untuk 

dilakukan pada plasma karena dapat memberikan efek yang tidak 

diharapkan pada produk plasma terutama imunoglobulin.
7
 

Pemeriksaan serologi untuk melacak antibodi T. pallidum 

penyebab sifilis digolongkan dalam 2 jenis yaitu pemeriksaan serologi 

yang menggunakan antigen non-treponemal (non-spesifik) seperti 

VDRL/RPR dan pemeriksaan serologi yang menggunakan antigen 

treponemal (spesifik), sangat sensitif dan mudah dilakukan yaitu TPHA.
7
 

 Prinsip pemeriksaan VDRL/RPR, serum penderita yang 

mengandung antibodi bereaksi dengan suspensi antigen kardiolipin dan 

terbentuk flokulasi. Prinsip pemeriksaan TPHA, bila di dalam serum 

terdapat antibodi spesifik terhadap T. pallidum akan bereaksi dengan 

eritrosit domba yang telah dilapisi antigen. pallidum sehingga terbentuk 

aglutinasi. EIA juga telah dikembangkan untuk melacak antibodi spesifik, 

tetapi biaya skrining ini mahal jika dibandingkan dengan uji aglutinasi 
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partikel.  Jika hasil tes non-treponemal positif (VDRL/RPR), maka harus 

dilakukan uji konfirmasi dengan tes non-treponemal (TPHA) untuk 

menghindari hasil positif palsu.
8
 

HIV menyebabkan infeksi menetap, antigen HIV (p1, gp41) 

muncul setelah suatu periode tanpa tanda klinis yang dapat dilacak. Jangka 

waktu untuk melacak antigen HIV (p24 dan gp41) sangat singkat, tidak 

lebih dari 1-2 minggu. Anti-HIV baru timbul setelah antigen terlacak, 

umumnya pada 6-12 minggu setelah infeksi, walaupun bisa tertunda 

sampai satu tahun. Periode setelah infeksi dan sebelum anti-HIV yaitu 

anti-p24 (inti) dan anti-gp41 (pembungkus) dibuat, dinamakan periode 

jendela yang lamanya bervariasi. Meskipun deteksi antigen HIV secara 

teoritis memberikan bukti infeksi tahap awal, pengujian ini tidak cukup 

sensitif, sehingga pengujian antigen HIV memiliki keterbatasan dalam 

manfaatnya pada skrining transfusi darah.
6 

 

2.3 Nucleic Acid Amplification Technology (NAT)
 

Teknologi uji saring yang lebih sensitif karena mampu mendeteksi 

keberadaan DNA atau RNA virus, sebagai upaya untuk meningkatkan 

keamanan darah secara signifikan. Uji saring NAT mampu mendeteksi 

virus lebih dini meskipun kadar virus di dalam darah sangat rendah. Data 

penelitian menunjukkan uji saring NAT mampu mengurangi masa jendela 

infeksi antara 37% hingga 92%, karena kemampuannya mendeteksi 
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DNA/RNA virus yang berada dalam darah jauh sebelum antigen dan 

antibodi terdeteksi sehingga resiko IMLTD akan semakin kecil. Hasil 

kajian UDD pusat PMI menemukan 6 dari 931 (0,64%) sampel dengan 

hasil uji ELISA sero-negatif terhadap anti-HIV, anti-HCV dan HbsAg 

ternyata lebih reaktif pada uji saring NAT.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Darah Aman         

Gambar 1. Algoritme Uji Saring Darah di UDD
10

 

Keterangan Gambar : 
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 Darah dianggap telah terinfeksi  

Gambar 1. Algoritme Uji Saring Darah di UDD PMI
10

 

Keterangan Gambar : 

IR : Incidence Rate 

RR : Repeat Reactive 

NRR : Noise Reduction Rating 
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2.4 Sistem Rhesus  

Merupakan sistem yang kompleks, mungkin yang paling kompleks 

diantara sistem golongan darah yang dikenal. Sistem Rhesus (Rh) ini 

dikenal sejak Levine dan Stetson tahun 1939 melaporkan adanya antibodi 

dalam serum ibu setelah mendapat transfusi darah suaminya yang 

menyebabkan terjadinya reaksi transfusi pada dirinya dan berakibat fatal 

pada janin yang dikandungnya karena menderita Hemolytic Disease of the 

Newborn (HDN). Tahun 1940 Landsteiner dan Weiner menyuntik kelinci 

atau marmut dengan darah kera rhesus ( Macaca mullata ) kemudian Ab 

yang terbentuk trnyata dapat menyebabkan agglutinasi pada eritrosit kera 

dan kira-kira 85% eritrosit donor manusia.
11

 

Pada tahun yang sama ( 1940 ) Wiener dan Peters menemukan Ab 

tersebut dalam serum individu tertentu yang mengalami reaksi transfusi 

setelah mendapat transfusi darah donor dengan golongan darah yang 

cocok ( sistem ABO compatible ). Dilaporkan bahwa Ab ini tidak dapat 

dibedakan dengan Ab yang ditemukan oleh Levine dan Stetson. Tahun 

1941 Levine dan kawan-kawan menunjukkan bahwa erythroblastosis 

fetalis (HDN) adalah sebagai akibat dari ketidakcocokan golongan Rh 

antara ibu dengan anak.
11

 

Gen pada sistem Rh 

Gen yang mengatur sistem Rh terletak pada lengan pendek 

kromosom 1. Genetika sistem Rh adalah sangat kompleks atau polimorf. 
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Banyak teori yang berbeda telah dikemukakan tentang gen yang mengatur 

produksi antigen, dua diantaranya pada tahun 1943 oleh Fisher-Race dan 

Wiener. Kedua teori gen ini dapat dibandingkan sebagai berikut : 

Tabel 1: Perbandingan nomenklatur gen Fisher-Race dan Wiener
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigen Rh  

Atas dasar nomenklatur gen Fisher-Race tersebut diatas maka Ag 

Rh disebut Ag C, D, E, c, d, e ( Ag d maupun anti-d sebenarnya tidak 

pernah ditemukan, penyebutannya hanya untuk menyatakan tidak adanya  
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D ), sedangkan menurut Wiener Ag Rh disebut Rh 0, Rh 1, Rh z, 

rh, rh’, rh”, rh y. Antigen Rhesus tidak dijumpai pada sel lain kecuali 

eritrosit, juga tidak dijumpai dalam saliva. Ag D dianggap sebagai Ag 

yang paling bermakna dalam klinik setelah sistem ABO, sebab bersifat 

sangat antigenik / imunogenik. Dari hasil pemeriksaan terhadap Ag D, 

maka semua individu yang kurang atau tidak memiliki Ag D pada 

eritrositnya tanpa memandang adanya Ag C atau Ag E umum dinyatakan 

sebagai Rh negatif, sedangkan yang cukup Ag D dinyatakan sebagai Rh 

positif. Dulu Rh positif seringkali disebut Rh o (D).
11

 

Antibodi Rh 

Ab dalam serum yang pertama kali dilaporkan oleh levine dan 

Stetson (1939) adalah terhadap Ag D. Anti-D ini ternyata tidak dapat 

dibedakan dengan Ab dalam serum manusia yang kemudian ditemukan 

oleh peneliti-peneliti selanjutnya dan disebut human anti Rh (sebutan 

human anti-Rh ini untuk membedakan dengan faktor Rh yang timbul 

karena penyuntikan dengan eritrosit kera Rhesus, faktor Rh dari kera ini 

sekarang disebut anti-LW ) pada individu yang eritrositnya tidak atau 

kurang mengandung Anti D, sangat jarang secara alami atau natural dapat 

ditemukan anti D dalam serumnya.
11

 

Pembentukan Ab hampir selalu disebabkan karena pemaparan Ag 

D antara lain dengan cara transfusi atau kehamilan dan timbul setelah 2-6 

bulan. Dalam klinik Ab ini sangat penting karena dapat menyebabkan 
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reaksi trnsfusi dan HDN. Kebanyakan anti-Rh adalah Ig G (biasanya Ig 

G1, Ig G3), namun dilaporkan bahwa Ig M juga dapat ditemukan dan Ig A 

dalam jumlah sedikit.
11

 

Ig G lebih sering terdeteksi dengan tes antiglobulin dan dapat 

ditingkatkan dengan metode enzim. Penambahan enzim (tripsin / papalin / 

fisin ) dapat mengurangi zeta potential dari muatan listrik negatif. Ig M 

lebih sering terdeteksi dengan tes salin. Ab Rh jarang mengaktifkan 

komplemen. Distribusi golongan darah di Indonesia kurang lebih 99% Rh 

positif.
11

 

Pemeriksaan laboratorium penentuan golongan darah Rh dilakukan 

dengan indikasi tertentu antara lain
 
:
11 

 Family studies 

 Paternity testing 

 Transfusi darah : dilakukan pada donor karena resipien dengan 

golongan Rh negatif harus mendapatkan transfusi dengan donor Rh 

negatif 

 Prenatal testing, dalam usaha mencegah HDN 

Deteksi antibodi ABO dengan tes Coomb 

Tes Coomb disebut juga tes anti-immunoglobulin, dibedakan dua macam 

tes Coomb antara lain
 
:
11 

 Direk (langsung) 
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 Indirek (tak langsung) 

Perbedaannya terletak pada mekanisme tes, namun keduanya 

mempunyai prinsip sama yaitu menggunakan reagen serum antiglobulin 

terhadap globulin manusia yang disuntikkan pada kelinci. Untuk golongan 

darah sistem ABO , Ab inkomplit dideteksi degan tes Coomb direk.
10

 

Indikasi tes Coomb direk :
10 

Untuk mendeteksi adanya Ab inkomplit yang melekat pada eritrosit in vivo  

Contoh :  

 Ikterus neonatorum / Hemolytic Disease of The Newborn / HDN 

 Reaksi Transfusi  

 Anemia hemolitik autoimun 

Penambahan serum antiglobulin Coomb in vitro menyebabkan 

agglutinasi eritrosit tersebut. 

Deteksi anti-Rh / anti-D  

Deteksi anti-Rh / anti-D dengan tes Coomb indirek indikasinya 

untuk mendeteksi adanya anti-Rh ( Ab inkomplit ) yang bebas dalam 

serum.
11 
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 2.5 Risiko Transfusi 

Risiko transfusi darah sebagai akibat langsung transfusi merupakan 

bagian situasi klinis yang kompleks. Jika suatu operasi dinyatakan 

potensial menyelamatkan nyawa hanya bila didukung dengan transfusi 

darah, maka keuntungan dilakukannya transfusi jauh lebih tinggi daripada 

risikonya. Sebaliknya, transfusi yang dilakukan pasca bedah pada pasien 

yang stabil hanya memberikan sedikit keuntungan klinis atau sama sekali 

tidak menguntungkan. Dalam hal ini, risiko akibat transfusi yang didapat 

mungkin tidak sesuai dengan keuntungannya. Risiko transfusi darah ini 

dapat dibedakan atas reaksi cepat, reaksi lambat, penularan penyakit 

infeksi dan risiko transfusi masif.
12 

 

A. Reaksi akut 

            Reaksi akut adalah reaksi yang terjadi selama transfusi atau dalam 

24 jam setelah transfusi. Reaksi akut dapat dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu ringan, sedang-berat dan reaksi yang membahayakan nyawa. Reaksi 

ringan ditandai dengan timbulnya pruritus, urtikaria dan rash. Reaksi 

ringan ini disebabkan oleh hipersensitivitas ringan. Reaksi sedang-berat 

ditandai dengan adanya gejala gelisah, lemah, pruritus, palpitasi, dispnea 

ringan dan nyeri kepala. Pada pemeriksaan fisis dapat ditemukan adanya 

warna kemerahan di kulit, urtikaria, demam, takikardia, kaku otot. Reaksi 

sedang-berat biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas sedang-berat, 
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demam akibat reaksi transfusi non-hemolitik (antibodi terhadap leukosit, 

protein, trombosit), kontaminasi pirogen atau bakteri.
12

 

  Pada reaksi yang membahayakan nyawa ditemukan gejala gelisah, 

nyeri dada, nyeri di sekitar tempat masuknya infus, napas pendek, nyeri 

punggung, nyeri kepala, dan dispnea. Terdapat pula tanda-tanda kaku otot, 

demam, lemah, hipotensi (turun ≥20% tekanan darah sistolik), takikardia 

(naik ≥20%), hemoglobinuria dan perdarahan yang tidak jelas. Reaksi ini 

disebabkan oleh hemolisis intravaskular akut, kontaminasi bakteri, syok 

septik, kelebihan cairan, anafilaksis dan gagal paru akut akibat transfusi.
12 

 

 
B. Hemolisis Intravaskuler akut 

Reaksi hemolisis intravaskular akut adalah reaksi yang disebabkan 

inkompatibilitas sel darah merah. Antibodi dalam plasma pasien akan 

melisiskan sel darah merah yang inkompatibel. Meskipun volume darah 

inkompatibel hanya sedikit (10-50 ml) namun sudah dapat menyebabkan 

reaksi berat. Semakin banyak volume darah yang inkompatibel maka akan 

semakin meningkatkan risiko.
12,13

 

Penyebab terbanyak adalah inkompatibilitas ABO. Hal ini biasanya 

terjadi akibat kesalahan dalam permintaan darah, pengambilan contoh 

darah dari pasien ke tabung yang belum diberikan label, kesalahan 

pemberian label pada tabung dan ketidaktelitian memeriksa identitas 

pasien sebelum transfusi. Selain itu penyebab lainnya adalah adanya 

antibodi dalam plasma pasien melawan antigen golongan darah lain (selain 
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golongan darah ABO) dari darah yang ditransfusikan, seperti sistem Idd, 

Kell atau Duffy.
12,13,14

 

Jika pasien sadar, gejala dan tanda biasanya timbul dalam beberapa 

menit awal transfusi, kadang-kadang timbul jika telah diberikan kurang 

dari 10 ml. Jika pasien tidak sadar atau dalam anestesia, hipotensi atau 

perdarahan yang tidak terkontrol mungkin merupakan satu-satunya tanda 

inkompatibilitas transfusi. Pengawasan pasien dilakukan sejak awal 

transfusi dari setiap unit darah.
12 

 

 

 

C. Kelebihan cairan  

Kelebihan cairan menyebabkan gagal jantung dan edema paru. Hal 

ini dapat terjadi bila terlalu banyak cairan yang ditransfusikan, transfusi 

terlalu cepat, atau penurunan fungsi ginjal. Kelebihan cairan terutama 

terjadi pada pasien dengan anemia kronik dan memiliki penyakit dasar 

kardiovaskular.
12,13 

 

 

D. Reaksi anafilaksis  

Risiko meningkat sesuai dengan kecepatan transfusi. Sitokin dalam 

plasma merupakan salah satu penyebab bronko konstriksi dan 

vasokonstriksi pada resipien tertentu. Selain itu, defisiensi IgA dapat 

menyebabkan reaksi anafilaksis sangat berat. Hal itu dapat disebabkan 

produk darah yang banyak mengandung IgA. Reaksi ini terjadi dalam 

beberapa menit awal transfusi dan ditandai dengan syok (kolaps 
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kardiovaskular), distress pernapasan dan tanpa demam. Anafilaksis dapat 

berakibat fatal bila tidak ditangani dengan cepat dan agresif.
12,13,14 

 

 

 
E. Cedera paru akut akibat transfusi (Transfusion-associated acute 

lung injury = TRALI)  

Cedera paru akut disebabkan oleh plasma donor yang mengandung 

antibodi yang melawan leukosit pasien. Kegagalan fungsi paru biasanya 

timbul dalam 1-4 jam sejak awal transfusi, dengan gambaran foto toraks 

kesuraman yang difus. Tidak ada terapi spesifik, namun diperlukan 

bantuan pernapasan di ruang rawat intensif.
12,13 

 

 

2.6    Reaksi Lambat 

A. Reaksi hemolitik lambat  

Reaksi hemolitik lambat timbul 5-10 hari setelah transfusi dengan 

gejala dan tanda demam, anemia, ikterik dan hemoglobinuria. Reaksi 

hemolitik lambat yang berat dan mengancam nyawa disertai syok, gagal 

ginjal dan DIC jarang terjadi. Pencegahan dilakukan dengan pemeriksaan 

laboratorium antibodi sel darah merah dalam plasma pasien dan pemilihan 

sel darah kompatibel dengan antibodi tersebut.
12,13 
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B. Purpura pasca transfusi 

 Purpura pasca transfusi merupakan komplikasi yang jarang tetapi 

potensial membahayakan pada transfusi sel darah merah atau trombosit. 

Hal ini disebabkan adanya antibodi langsung yang melawan antigen 

spesifik trombosit pada resipien. Lebih banyak terjadi pada wanita. Gejala 

dan tanda yang timbul adalah perdarahan dan adanya trombositopenia 

berat akut 5-10 hari setelah transfusi yang biasanya terjadi bila hitung 

trombosit <100.000/uL. Penatalaksanaan penting terutama bila hitung 

trombosit ≤50.000/uL dan perdarahan yang tidak terlihat dengan hitung 

trombosit 20.000/uL. Pencegahan dilakukan dengan memberikan 

trombosit yang kompatibel dengan antibodi pasien.
12,13 

 

 

 

C. Penyakit graft-versus-host  

Komplikasi ini jarang terjadi namun potensial membahayakan. 

Biasanya terjadi pada pasien imunodefisiensi, terutama pasien dengan 

transplantasi sumsum tulang, dan pasien imunokompeten yang diberi 

transfusi dari individu yang memiliki tipe jaringan kompatibel human 

leucocyte antigen (HLA), biasanya yang memiliki hubungan darah. Gejala 

dan tanda, seperti demam, rash kulit dan deskuamasi, diare, hepatitis, 

pansitopenia, biasanya timbul 10-12 hari setelah transfusi. Tidak ada terapi 

spesifik, terapi hanya bersifat suportif.
12,13 
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D. Kelebihan besi  

Pasien yang bergantung pada transfusi berulang dalam jangka 

waktu panjang akan mengalami akumulasi besi dalam tubuhnya 

(hemosiderosis). Biasanya ditandai dengan gagal organ (jantung dan hati). 

Tidak ada mekanisme fisiologis untuk menghilangkan kelebihan besi. 

Obat pengikat besi seperti desferioksamin, diberikan untuk meminimalkan 

akumulasi besi dan mempertahankan kadar serum feritin <2.000 mg/l.
12,13 

 

2.7 Penularan Infeksi  

Risiko penularan penyakit infeksi melalui transfusi darah 

bergantung pada berbagai hal, antara lain prevalensi penyakit di 

masyarakat, keefektifan skrining yang digunakan, status imun resipien dan 

jumlah donor tiap unit darah. Saat ini dipergunakan model matematis 

untuk menghitung risiko transfusi darah, antara lain untuk penularan HIV, 

virus hepatitis C, hepatitis B dan virus human T-cell lymphotropic 

(HTLV). Model ini berdasarkan fakta bahwa penularan penyakit terutama 

timbul pada saat window period (periode segera setelah infeksi dimana 

darah donor sudah infeksius tetapi hasil skrining masih negatif).
14 
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2.7.1 Transmisi HIV  

Pengenalan pemeriksaan antibodi HIV tipe 2 ternyata hanya sedikit 

berpengaruh di Amerika Serikat, yaitu didapatkan 3 positif dari 74 juta 

donor yang diperiksa. Perhatian terhadap kemungkinan serotipe HIV tipe 1 

kelompok O terlewatkan dengan skrining yang ada sekarang ini, timbul 

setelah terdapat 1 kasus di Amerika Serikat, sedangkan sebagian besar 

kasus seperti ini terjadi di Afrika Barat dan Perancis. Di Amerika Serikat, 

dari 1.072 sampel serum yang disimpan tidak ada yang positif menderita 

HIV tipe 1 kelompok O.24 Untuk mengurangi risiko penularan HIV 

melalui transfusi, bank darah mulai menggunakan tes antigen p24 pada 

tahun 1995. Setelah kurang lebih 1 tahun skrining, dari 6 juta donor hanya 

2 yang positif (keduanya positif terhadap antigen p24 tetapi negatif 

terhadap antibodi HIV).
14

 

Di Indonesia tes skrining HIV di PMI mulai diberlakukan pada 

tahun 1992, namun kurang dari 2,5% orang yang diperkirakan terinfeksi 

HIV di Indonesia menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi karena 

konseling dan tes sukarela (VCT) praktisnya tidak tersedia, selain itu 

jumlah kasus yang diketahui melalui survilans dan skrining donor darah 

adalah tinggi dan meningkat.
15 
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2.7.2 Transmisi Sifilis 

Kuman Treponema Pallidum sangat sensitive terhadap cahaya, 

perubahan cuaca dan perubahan temperature sehingga penyakit ini sulit 

untuk menular kecuali adanya kontak langsung dengan penderita. Sifilis 

ditularkan melalui hubungan seksual, alat suntik atau transfusi darah yang 

mengandung kuman tersebut, maupun penularan melalui intra uterin 

dalam bentuk sifilis kongenital tetapi tidak dapat menular melalui benda 

mati seperti misalnya bangku, tempat duduk toilet, handuk, gelas, atau 

benda-benda lain yang bekas digunakan atau dipakai oleh pengindap.
16 

Treponema pallidum tidak dapat tumbuh dalam media kultur 

sehingga pengetahuan tentang imunopatogenesis penyakit sifilis hanya 

diperoleh dari keadaan penderita (berdasarkan tanda dan gejala yang 

tampak), model pada binatang percobaan dan data in vitro dari ekstraksi 

jaringan spirocaeta. Setelah mengeksposure permukaan epitel, spirocaeta 

akan berpenetrasi dan menyerang lapisan sel endotel, yang merupakan 

tahap penting dalam tingkat virulensi treponema (meskipun mekanisme 

yang jelas sampai saat ini belum diketahui). Histopatologi dari chancre 

primer tergantung pada banyaknya spirocaeta dan infiltrasi seluler yang 

pada mulanya terdiri dari T limfosit yang terjadi 6 hari postinfeksi, 

kemudian makrofag pada hari ke 10 dan sel plasma. Aktivasi makrofag 

akan merangsang pelepasan sitokin dari T limfosit yaitu interleukin 2 (IL 

2) dan interferon gamma (IFNγ).
17 
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2.7.3 Transmisi virus hepatitis B dan virus hepatitis C 
 

Penggunaan skrining antigen permukaan hepatitis B pada tahun 

1975 menyebabkan penurunan infeksi hepatitis B yang ditularkan melalui 

transfusi, sehingga saat ini hanya terdapat 10% yang menderita hepatitis 

pasca transfusi. Makin meluasnya vaksinasi hepatitis B diharapkan mampu 

lebih menurunkan angka penularan virus hepatitis B. Meskipun penyakit 

akut timbul pada 35% orang yang terinfeksi, tetapi hanya 1-10% yang 

menjadi kronik.
14

 

Transmisi infeksi virus hepatitis non-A non-B sangat berkurang 

setelah penemuan virus hepatitis C dan dilakukannya skrining anti-HCV. 

Risiko penularan hepatitis C melalui transfusi darah adalah 1:103.000 

transfusi. Infeksi virus hepatitis C penting karena adanya fakta bahwa 85% 

yang terinfeksi akan menjadi kronik, 20% menjadi sirosis dan 1-5% 

menjadi karsinoma hepatoselular. Mortalitas akibat sirosis dan karsinoma 

hepatoselular adalah 14,5% dalam kurun waktu 21-28 tahun. Prevalensi 

hepatitis B di Indonesia adalah 3-17% dan hepatitis C 3,4% sehingga perlu 

dilakukan skrining hepatitis B dan C yang cukup adekuat.
14

 

Prevalensi HbsAg di Indonesia sebesar 9,7% pada pria dan 9,3% 

pada wanita, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 45-49 tahun 

sebesar 11,9%. Prevalensi penduduk yang pernah terinfeksi virus hepatitis 

B ditunjukkan dengan angka Anti-HBc sebesar 34% dan cenderung 

meningkat dengan bertambahnya usia. Untuk hepatitis C ditunjukkan 
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dengan angka anti-HCV positif sebesar 0,8% dengan angka tertinggi pada 

kelompok usia 55-59 tahun yaitu sebesar 2,12%.
18 

 

2.7.4 Transmisi virus lain  

Di Amerika Serikat prevalensi hepatitis G di antara darah donor 

adalah 1-2%. Banyak orang yang secara serologik positif virus hepatitis G 

juga terinfeksi hepatitis C. Meskipun infeksi hepatitis G dapat 

menimbulkan karier kronik akan tetapi tidak ada bukti yang menyatakan 

bahwa infeksi hepatitis G dapat menyebabkan hepatitis kronis maupun 

akut.
19

 

 Infeksi yang disebabkan kontaminasi komponen darah oleh 

organisme lain seperti hepatitis A dan parvovirus B19, untuk darah donor 

yang tidak dilakukan skrining serologis, telah dicatat tetapi perkiraan 

angka infeksi melalui transfusi tidak ada. Infeksi karena parvovirus B19 

tidak menimbulkan gejala klinis yang bermakna kecuali pada wanita 

hamil, pasien anemia hemolitik dan imunokompromais. Di Amerika 

Serikat, penularan virus hepatitis A melalui transfusi darah hanya terjadi 

pada 1: 1 juta kasus.
14

 

Di Kanada 35-50% darah donor seropositif terhadap 

citomegalovirus (CMV). Di Irlandia didapatkan angka 30%, tetapi hanya 

sebagian kecil dari yang seropositif menularkan virus melalui transfusi.8 
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Risiko penularan CMV melalui transfusi terutama terjadi pada bayi 

dengan berat badan sangat rendah (<1200 g), pasien imunokompromais 

terutama yang menjalani transplantasi sumsum tulang dan wanita hamil 

pada trimester awal yang dapat menularkan infeksi terhadap janin. 

Penularan CMV terjadi melalui leukosit yang terinfeksi; oleh sebab itu 

teknik untuk mengurangi jumlah leukosit dalam produk darah yang akan 

ditransfusikan akan mengurangi risiko infeksi CMV. Komponen darah 

segar mempunyai risiko infeksi CMV yang lebih tinggi daripada produk 

darah yang disimpan beberapa hari.
19

 

HTLV-I dapat menyebabkan penyakit neurologis dan leukemia sel 

T pada dewasa. Biasanya penyakit timbul beberapa tahun setelah infeksi 

dan hanya sedikit yang pada akhirnya menderita penyakit tersebut. HTLV-

I dapat ditularkan melalui transfusi komponen sel darah. Prevalensi 

tertinggi ada di Jepang dan Kepulauan Karibia. Sedangkan hubungan 

antara HTLV-II dengan timbulnya penyakit masih belum jelas, tetapi 

infeksi dapat ditemukan pada pengguna narkotika intravena. Dikatakan 

bahwa infeksi akan timbul pada 20-60% resipien darah yang terinfeksi 

HTLV-I dan II. Transmisi dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan darah 

dan jumlah sel darah merah dalam unit tersebut. Darah yang telah 

disimpan selama 14 hari dan komponen darah nonselular seperti 

kriopresipitat dan plasma beku segar ternyata tidak infeksius.
14 
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2.7.5 Kontaminasi bakteri 

Kontaminasi bakteri mempengaruhi 0,4% konsentrat sel darah 

merah dan 1-2% konsentrat trombosit.1 Kontaminasi bakteri pada darah 

donor dapat timbul sebagai hasil paparan terhadap bakteri kulit pada saat 

pengambilan darah, kontaminasi alat dan manipulasi darah oleh staf bank 

darah atau staf rumah sakit pada saat pelaksanaan transfusi atau 

bakteremia pada donor saat pengambilan darah yang tidak diketahui.
19

 

Jumlah kontaminasi bakteri meningkat seiring dengan lamanya 

penyimpanan sel darah merah atau plasma sebelum transfusi. 

Penyimpanan pada suhu kamar meningkatkan pertumbuhan hampir semua 

bakteri. Beberapa organisme, seperti Pseudomonas tumbuh pada suhu 2-

6°C dan dapat bertahan hidup atau berproliferasi dalam sel darah merah 

yang disimpan, sedangkan Yersinia dapat berproliferasi bila disimpan 

pada suhu 4°C. Stafilokok tumbuh dalam kondisi yang lebih hangat dan 

berproliferasi dalam konsentrat trombosit pada suhu 20-40°C. Oleh karena 

itu risiko meningkat sesuai dengan lamanya penyimpanan.
12

 

 Gejala klinis akibat kontaminasi bakteri pada sel darah merah 

timbul pada 1: 1 juta unit transfusi. Risiko kematian akibat sepsis bakteri 

timbul pada 1:9 juta unit transfusi sel darah merah. Di Amerika Serikat 

selama tahun 1986-1991, kontaminasi bakteri pada komponen darah 

sebanyak 16%; 28% di antaranya berhubungan dengan transfusi sel darah 

merah. Risiko kontaminasi bakteri tidak berkurang dengan penggunaan 
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transfusi darah autolog. Penularan sifilis di Kanada telah berhasil 

dihilangkan dengan penyeleksian donor yang cukup hati-hati dan 

penggunaan tes serologis terhadap penanda sifilis.
19 

 

2.7.6 Kontaminasi parasit  

Kontaminasi parasit dapat timbul hanya jika donor menderita 

parasitemia pada saat pengumpulan darah. Kriteria seleksi donor 

berdasarkan riwayat bepergian terakhir, tempat tinggal terdahulu, dan 

daerah endemik, sangat mengurangi kemungkinan pengumpulan darah 

dari orang yang mungkin menularkan malaria, penyakit Chagas atau 

leismaniasis. Di Kanada dan Amerika Serikat penularan penyakit Chagas 

melalui transfusi sangat jarang. Risiko penularan malaria di Kanada 

diperkirakan 1:400.000 unit konsentrat sel darah merah, di Amerika 

Serikat 1:4 juta unit darah, sedangkan di Irlandia saat ini tidak ada laporan 

mengenai penularan malaria melalui transfusi darah.
19 

 

 



 

 

 

  

 


