
 
 

43 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1Hasil Penelitian 

4. 1. 1  Data Rumah Sakit 

Berdasarkan data yang didapat dari rekam medis RSJ Grhasia, 

dilaporkan pada tahun2013 ada sekitar 780 kasus skizofrenia di bagian 

IGD. Kasus-kasus skizofrenia tersebut dikelompokkan menjadi skizofrenia 

tak terinci, skizofrenia paranoid, skizofrenia residual, skizofrenia 

hebefrenik, dan skizofrenia katatonik. Jenis skizofrenia yang paling 

banyak ditemukan adalah skizofrenia tak terinci dengan 409 

kasus.Antipsikotik yang sering diberikan kepada pasien skizofrenia antara 

lain adalah clozapin, haloperidol, risperidon, olanzapin, dan 

chlorpromazin.  

Ada 72 data rekam medis yang diambil pada penelitian ini dengan 

lama terapi clozapin kombinasi haloperidol minimal selama enam bulan. 

Data pasien tersebut kemuadian dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin, usia, dan juga penyakit penyerta (Tabel 5). Sebagian besar pasien 

tersebut tidak memiliki penyakit penyerta atau belum ada diagnosis untuk 

penyakit penyertanya. 

Data dari 72 pasien yang telah dikumpulkan, didapatkan hasil rata- 

rata usia pasien adalah 37,69 ±10,80 tahun dengan usia termuda 15 tahun 

dan usia tetua 72 tahun. Rata-rata kadar hemoglobin sebelum pasien 

mendapatkan terapi clozapin kombinasi haloperidol adalah 14,558 ± 1,60 

g/ dL, sedangkan rata- rata kadar hemoglobin setelah mendapatkan terapi 

minimal selama enam bulan adalah 13,744 ± 1,66 g/ dL. Berdasarkan hasil 

tersebut, didapatkan adanya penurunan rerata hemoglobin sebesar 0,814 g/ 

dL atau 5,59%. 
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     Tabel 5. Karakteristik Dasar dari Sampel Penelitian 

 TOTAL (n= 72, 100%) 

N % 

1. Jenis Kelamin 

a. Laki- laki 44 61,11% 

b. Perempuan  28 38,89 % 

2. Usia  

a. > 35 tahun 30 41,67% 

b. ≤ 35 tahun 42 58,33% 

3. Penyakit penyerta 

a. Dermatitis seboroik 1 1,39% 

b. DM tipe 2 3 4,17% 

c. Epilepsi 2 2,78% 

d. Hipertensi  3 4,17% 

e. Asma 2 2,78% 

f. Cephalgia  1 1,39% 

g. Tinea  2 2,78% 

h. Gastritis 1 1,39% 

i. Stomatitis 1 1,39% 

j. Hepatitis  1 1,39% 

k. Sindrom 

ekstrapiramidal 
1 1,39% 

l. Belum ada diagnosis  54 75% 

  

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji paired t 

test. Hasil yang didapatkan dari uji tersebut adalah p value sebesar 0,000 

pada perbedaan rerata hemoglobin, hematokrit, dan angka eritrosit (Tabel 

6). Dari analisis yang dilakukan didapatkan kadar hemoglobin sebelum 

terapi adalah14,558 ± 1,60 g/dL dan rerata kadar hemoglobin setelah terapi 

sebesar 13,744 ± 1,66 g/dL. Setelah dilakukan uji paired t test, didapatkan 

hasil bahwa ada perbedaan yang bermakna sebelum dan sesudah 

diberikannya terapi clozapin kombinasi haloperidol jangka panjang pada 

pasien skizofrenia. Rerata kadar hematokrit sebelum diberikan terapi 

adalah 42,836 ± 4,45% dan setelah diberikan terapi adalah 40,268 ± 

4,60%. Untuk kadar angka eritrosit didapatkan rerata sebelum terapi 

adalah 5,05 ± 0,62 x106/µL dan 4,78 ± 0,69 x106/µL setelah terapi. Hasil 

uji paired t test juga menunjukkan hasil yang bermakna pada perbedaan 

rerata kadar hematokrit dan angka eritrosit. 
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Tabel 6. Perbedaan Rerata Kadar Hemoglobin, Hematokrit,Angka Eritrosit, MCV, 

MCH, dan MCHC Sebelum dan Sesudah Terapi 

 Rerata Sebelum Rerata Sesudah P  

Hemoglobin 14,558 ± 1,60 g/dL 13,744 ± 1,66 g/dL < 0,001* 

Hematokrit 42,836 ± 4,45 % 40,268 ± 4,60 % < 0,001* 

Angka Eritrosit 5,05 ± 0,62 x106/µL 4,78 ± 0,69 x106/µL < 0,001* 

MCV 85,15 ± 5,36 fL 85,30 ± 8,70 fL 0,859* 

MCH 28,93 ± 2,12 pg 29,13 ± 3,32 pg 0,550* 

MCHC 34 ± 1,30 % 34,11 ± 1,50% 0,638* 

 *uji paired t test 

 

Data dari 72 pasien yang terdiri dari 44 pasien laki- laki dan 28 

pasien perempuan keduanya mengalami penurunan rerata kadar 

hemoglobin sebelum dan sesudah diberikan terapi. Penurunan rerata kadar 

hemoglobin pada pasien laki- laki sebesar 0,72 g/dL dan pada pasien 

perempuan penurunan sebesar 0,96 g/dL (Gambar 1). 

Selain didapatkan adanya penurunan kadar hemoglobin, didapatkan 

pula penurunan kadar hematokrit dan angka eritrosit. Pada pasien laki- laki 

didapatkan penurunan rerata kadar hematokrit sebesar 2,45% dan 

penurunan rerata angka eritrosit sebesar 0,28 x106/µL. Pada pasien 

perempuan didapatkan penurunan rerata kadar hematokrit sebesar 2,778%  

dan penurunan rerata angka eritrosit sebesar 0,25 x106/µL. 

Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan rerata nilai MCV 

sebelum terapi adalah 85,15 ± 5,36 fL dan rerata MCV setelah terapi 

adalah 85,30 ± 8,70 fL. Nilai p value dari untuk perbedaan rerata nilai 

MCV sebelum dan sesudah terapi adalah 0,859. Rerata nilai MCH sebelum 

terapi 28,93 ± 2,12 pg dan rerata nilai MCH setelah terapi adalah 29,13 ± 

3,32 pg. Nilai p value dari untuk perbedaan rerata nilai MCV sebelum dan 

sesudah terapi adalah 0,550. Untuk rerata nilai MCHC sebelum terapi 

adalah 34 ± 1,30 % dengan rerata setelah terapi sebesar 34,11 ± 1,50%. 

Nilai p value dari untuk perbedaan rerata nilai MCV sebelum dan sesudah 

terapi adalah 0,638 (Tabel 6). 
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Dari 17 pasien yang mengalami anemia, didapatkan 6 orang 

dengan kadar MCV di bawah normal, tiga orang dengan kadar MCH di 

bawah normal, dan satu orang dengan kadar MCHC di bawah normal. 

Sedangkan untuk 8 pasien lainnya memiliki nilai MCV, MCH, dan MCHC 

normal. 

 

(Gambar 1. Penurunan Rerata Kadar Hemoglobin pada Pasien Laki- laki dan 

Perempuan) 

 

Anemia adalah penurunan jumlah massa dari eritrosit yang 

menyebabkan jumlah oksigen yang tersebar ke jaringan tidak dapt 

terpenuhi secara sempurna. Keadaan anemia bisa dilihat dari nilai 

hemoglobin, hematokrit, dan angka eritrosit. Namun, nilai hemoglobin 

yang paling banyak dipakai dalam menentukan apakah sesorang 

mengalami anemia atau tidak (Sudoyo et al., 2009). Dari 72 pasien, 

didapatkan 17 pasien yang mengalami anemia (Gambar 2). Pasien yang 

mengalami anemia sebelum terapi berjumlah tiga orang (4,167%) dengan 

dua orang pasien perempuan dan satu orang pasien laki- laki. Nilai 

hemoglobin pasien tersbut adalah 11,7 g/dL pada dua pasien perempuan 

dan 11,4 g/dL pada pasien laki- laki. Setelah dilakukan pemberian terapi 

minimal selama enam bulan dan dilakukan evaluasi, didapatkan nilai Hb 

pasien tersebut semakin menurun menjadi 10,9 g/dL, 11,1 g/dL, dan 

15,22 ± 1,40
13,52 ± 1,33

14,5 ± 1,44

12,56 ± 1,28
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11g/dL. Sedangkan pasien yang baru mengalami anemia sesudah terapi 

berjumlah empat belas pasien (19,44%) dengan 8 orang pasien perempuan 

dan 6 pasien laki- laki. 

 

(Gambar 2. Persentase Pasien yang Tidak Mengalami Anemia dan Pasien yang 

Mengalami Anemia) 

4. 2Pembahasan 

 Dari hasil analisis dengan uji paired t test didapatkan perbedaan yang 

bermakna antara kadar hemoglobin sebelum dan sesudah terapi clozapin 

kombinasi haloperidol jangka panjang. Selain itu, didapatkan hasil yang 

bermakna pula pada perbedaan rerata kadar hematokrit dan angka eritrosit 

sebelum dan sesudah terapi.  

Hal tersebut mendukung beberapa teori yang menyebutkan bahwa 

antipsikotik, terutama clozapin dapat menurunkan kadar dari hemoglobin. 

Lee et al. (2015) memaparkan bahwa mekanisme pasti clozapin dapat 

menimbulkan gangguan hematologik masih belum benar- benar jelas. 

Mekanisme yang paling banyak diyakini berperan besar adalah melalui jalur 

imunologik dan non imunologik dengan mempengaruhi sel darah dalam 

sirkulasi dan sumsum tulang. Dikemukakan pula apabila norclozapin dan zat 

metabolitnya mampu memberikan efek toksik pada prekursor hematopoietik 

dari myeloid dan erythroid lineage. Pada penelitian tersebut didapatkan 

peningkatan insidensi anemia pada dua tahun pertama pemberian terapi 

clozapin. Dari 94 pasien (68 laki- laki, 26 perempuan) yang diterapi dengan 

76%

4%

20%

Persentase Anemia

Tidak Anemia

Anemia Sebelum dan
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clozapin, sebanyak 23 pasien (24,5%) mengalami anemia. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Prisco et al. (2014)  yang membandingkan 

efek penurunan kadar tes darah rutin dari  beberapa antipsikotik tipikal dan 

atipikal, didapatkan hasil terjadinya anemia persisten sebesar 45,6% (62 

pasien dari 136 pasien) yang diterapi dengan clozapin pada delapan belas 

minggu pertama. 

 Mekanisme lain yang berperan dalam penurunan kadar hemoglobin 

adalah melalui hematemesis dan gagal ginjal akut. Clozapin melalui efek 

antikolinergiknya yang dapat menurunkan motilitas esofagus, meningkatkan 

relaksasi lower sphingter esophagus, dan menurunkan tekanan dan tonus 

lower sphingter esophagus. Efek antikolinergik tersebut juga dapat 

menimbulkan hematemesis yang nantinya dapat menurunkan kadar 

hemoglobin pasien (Adebayo et al., 2013). Untuk mekanisme ketiga adalah 

melalui reaksi alergi sepeti acute interstisial nephritis yang dapat 

menyebabkan munculnya gagal ginjal akut. Namun, reaksi alergi ini jarang 

sekali terjadi (An et al., 2013). 

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa penurunan rerata 

kadar hemoglobin lebih banyak pada perempuan. Risiko perempuan 

mengalami penurunan hemoglobin memang lebih besar dibandingkan dengan 

laki- laki. Hal tersebut dikarenakan perempuan kehilangan darah saat 

mengalami menstruasi dan perempuan secara umum memang berisiko besar 

untuk mengalami anemia defisiensi besi (Faris, 2014). Selain hal tersebut, 

kebiasaan merokok juga akan memengaruhi penurunan kadar hemoglobin 

pada pasien. Pasien yang merokok dapat menurunkan kadar obat dalam 

darah, sehingga merokok dapat menjadi faktor protektif untuk penurunan 

kadar hemoglobin. Kebiasaan merokok ini juga lebih sering dilakukan oleh 

laki- laki, sehingga risiko penurunan hemoglobin pada laki- laki lebih sedikit 

(Lee et al., 2015). Namun, dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melihat 

peranan kebiasaan merokok terhadap penurunankadar hemoglobin karena 

data untuk kebiasaan merokok tidak tersedia dalam rekam medis. 



49 

 

 

 

Klasifikasi dari anemia dapat ditentukan dari komponen sel darah 

merah dengan melakukan perhitungan MCV, MCH, dan MCHC. Nilai MCV 

yang di bawah normal (<80 fL) menunjukkan bahwa eritrosit tersebut 

mikrositik dan bila nilai MCV di atas normal (>100 fL) maka eritrosit 

tersebut makrositik. MCH dan MCHC dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah ada defek sintesis hemoglobin atau tidak. Apabila terjadi defek, warna 

eritrosit akan lebih pucat dari normal dengan nilai MCV atau MCHC di 

bawah nilai normal (Fauciet al., 2008). 

Berdasarkan data pasien yang mengalami anemia, sebagian besar 

kadar MCV, MCH, dan MCHC pasien dalam nilai normal (normositik, 

normokromik). Ada beberapa macam jenis anemia dengan gambaran 

morfologi normositik, normokromik. Salah satu jenis anemia tersebut adalah 

anemia hipoproliferatif  yang disebabkan kegagalan sumsum tulang pada 

proses proliferasi. Anemia jenis ini dapat mengarah ke beberapa penyebab, 

seperti kerusakan sumsum tulang, defisiensi besi, dan stimulasi EPO yang 

inadekuat. Namun, penegakan diagnosis untuk anemia ini harus diimbangi 

dengan indeks produksi retikulosit yang rendah (Fauciet al., 2008). 

Penelitian ini adalah terapi yang dinilai merupakan clozapin 

kombinasi dengan haloperidol, sehingga tidak dapat dilihat apakah clozapin 

benar- benar menjadi penyebab terjadinya penurunan hemoglobin pada 

pasien. Meskipun begitu, efek yang dapat ditimbulkan oleh haloperidol 

terhadap angka eritrosit minimal. Selain itu, efek lainnya yang ditimbulkan 

oleh halopridol adalah leukositosis, neutropenia, dan agranulositosis 

(Flanagan dan Dunk ,2008). 

Kelemahan penelitian ini tidak menilai bagaimana pengaruh dari 

penyakit penyerta dan obat-obatan lainnya yang dikonsumsi oleh pasien. 

Secara statistik memang didapatkan hasil yang tidak signifikan, tetapi ada 

beberapa penyakit dan obat-obatan yang dapat meningkatkan risiko anemia. 

Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan atau tanpa kerusakan pada ginjal 

memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami anemia. Selain itu, terapi 

dengan β- blocker dan Angiotensin Converting Enzyme (ACE) yang 
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diberikan kepada pasien hipertensi akan meningkatkan risiko terjadinya 

anemia. (Lee et al., 2015). Selain itu, sebagian besar pasien (54 pasien) tidak 

disertai dengan penyakit lainnya. Pengaruh diet yang dikonsumsi oleh pasien 

juga tidak dapat dilihat dalam penelitian ini.Pada penelitian ini juga tidak 

dapat melihat mulai munculnya penurunan hemoglobin pada minggu 

keberapa.Penelititan ini hanya dilakukan pada satu ras saja, sehingga tidak 

ada keberagaman ras dalam penelitian ini. 


