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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Homeostatis merupakan suatu mekanisme untuk melindungi dan 

mempertahankan komposisi dan fluiditas darah di dalam pembuluh darah. 

Kematian dapat terjadi akibat ketidakmampuan untuk menghentikan perdarahan. 

Untuk menentukan letak kelainan homeostatis, diperlukan anamnesis yang baik 

dan teliti, pemeriksaan dan evaluasi manisfestasi klinik perdarahan yang cermat 

serta pemeriksaan laboratorium yang tepat. Pemeriksaan homeostatis penting 

untuk dilakukan dengan tujuan membantu para klinisi mendiagnosa dan 

memantau kelainan homeostatis. Gangguan homeostatis dengan perdarahan 

abnormal dapat terjadi akibat kelainan vaskular, trombositopenia atau gangguan 

fungsi trombosit dan gangguan pembekuan darah (Sacher, 2011).  

Pemeriksaan PT ini digunakan untuk menguji pembekuan darah melalui jalur 

ekstrinsik dan jalur bersama yaitu faktor VII (Pronconvertin / Stable factor), X 

(Struart factor), V (Proaccelerin / Labile factor), II (prothrombin) dan I 

(fibrinogen). Prinsip pemeriksaan ini adalah mengukur lamanya terbentuk bekuan 

dengan penambahan reagen tromboplastin jaringan dan ion kalsium ke dalam 

plasma yang dinkubasi pada suhu 37oC (Setiabudy R. D, 2012). 

Pemeriksaan APTT ini digunakan untuk menguji pembekuan darah melalui 

jalur intrinsik dan jalur bersama yaitu faktor pembekuan XII (Hageman factor), 

prekalikren, kininogen, XI (Plasma Thromboplastin Antecendent/PTA), IX 
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(Plasma Thromboplastin Component/PTA), VIII (Antihemophilic factor (AHF)), 

X, V, protrombin dan fibrinogen. Prinsip pemeriksaan ini adalah mengukur 

lamanya terbentuk bekuan bila ke dalam plasma ditambahkan reagen 

tromboplastin parsial dan aktivator serta ion kalsium pada suhu 37oC. Reagen 

tromboplastin parsial adalah fosfolipid sebagai pengganti platelet factor 3 

(Setiabudy R. D, 2012). 

Pemeriksaan PT dilakukan bersama APTT sebagai titik awal untuk 

menyelidiki perdarahan yang berlebihan atau gangguan pembekuan dengan 

mengevaluasi hasil PT dan APTT bersama-sama agar memperoleh petunjuk 

tentang penyebab gangguan pembekuan atau perdarahan. Tes ini bertujuan 

sebagai diagnosa dalam memberikan informasi apakah diperlukan pemeriksaan 

lebih lanjut atau tidak (Hilman et al, 2011). 

Bahan kimia yang berbeda dan karakteristik lainnya dalam sejumlah sampel 

diukur dengan instrumen laboratorium medis dengan cepat, dengan bantuan 

manusia yang minimal disebut penganalisa otomatis. Otomatisasi pengujian 

laboratorium tidak menghilangkan kebutuhan akan keahlian manusia (hasilnya 

masih harus dievaluasi oleh teknologi medis dan professional laboratorium klinis 

lain yang berkualifikasi), tetapi hal itu mengurangi kekhawatiran tentang 

pengurangan kesalahan, masalah staf, dan keamanan. Sampai saat ini, sebagian 

besar laboratorium menggunakan analisis otomatis untuk menganalisis tes 

skrining hemostasis termasuk PT, APTT dan serat (Tantanate CTM dan 

Tientadakul P,2011). 
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Diagnostic Stago STart 4 Hemostasis Analyzer, juga disebut Diagnostica 

Stago ST4 Coagulation Analyzer adalah sistem benchtop semi-otomatis yang 

efisien, terintegrasi dengan metode pendeteksian bekuan elektro-mekanis Stago 

yang dipatenkan (Sistem Deteksi berbasis Viskositas). Instrumen ini mampu 

melakukan tes pembekuan, kromogenik, dan imunologis pada sampel plasma. 

Oleh sebab itu, sebagai tenaga medis terutama analis medis, harus mempelajari 

lebih dalam tentang maintenance, controlling, dan troubleshooting agar bisa 

melakukan kegiatan tersebut dan meamhaminya dengan benar, maka penulis ingin 

memaparkan tentang evaluasi kinerja Stago STart 4 Hemostasis Analyzer dalam 

proses maintenance, controlling, dan troubleshooting di Laboratorium Rumah 

Sakit Universitas Airlangga. 

 

1.2.Tujuan 

1.2.1 Tujuan umum  

Untuk mempelajari kinerja instrumen Stago STart 4 Hemostasis Analyzer di 

Laboratorium Rumah sakit Universitas Airlangga.  

1.2.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui cara mengoperasionalkan Stago STart 4 Hemostasis 

Analyzer di Laboratorium Rumah Sakit UniversitasAirlangga.  

2. Untuk mengetahui proses Quality control dan maintenance pada Stago STart 4  

Hemostasis Analyzer di Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga.  
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3. Untuk mengetahui apa yang dilakukan jika diketahui troubleshooting pada 

Stago STart 4 Hemostasis Analyzer.  

4. Untuk mengetahui hasil evaluasi proses Quality control, Maintenance, dan 

Troubleshooting Stago STart 4 Hemostasis Analyzer di Laboratorium Rumah 

Sakit Universitas Airlangga. 

 

1.3.Rumusan Masalah 

Bagaimana cara mengoperasionalkan Stago STart 4 Hemostasis Analyzer di 

Laboratorium Rumah Sakit Universitas Airlangga ?  

 

1.4.Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa    

Untuk memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai evaluasi proses 

maintenance, controlling, dan troubleshooting pada Stago STart® 4 

Hemostasis Analyzer. 

2. Bagi Akademik    

Untuk menambah kepustakaan bagi akademik dan menjadi referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Masyarakat    

Untuk memberikan hasil pemeriksaan laboratorium yang akurat bagi pasien 

di laboratorium patologi klinik rumah sakit Universitas Airlangga. 

 


