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EFEK PENAMBAHAN NATRIUM FLORIDA PADA PENYIMPANAN 
SAMPEL DARAH YANG MENGANDUNG HEROIN DAN MORFIN 
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Abstrak 
Pemakaian Heroin dan morfin masih cukup tinggi di 
Indonesia. Penelitian ini membahas tentang efek 
penambahan Natrium Florida sebagai pengawet 
sampel darah pada penyimpanan darah mengandung 
Heroin (6 monoacethylmorpine dan morfin) di kulkas 
suhu 5 - 15 0 C selama 3 hari. Penelitian ini merupakan 
penelitian analitik eksperimental dalam lingkungan 
yang terkontrol terhadap 8 subjek penelitian. Masing- 
masing subjek diambil 9 ml darah kemudian dibagi ke 
dalam 3 tabung. Tabung pertama langsung diperiksa 
kadar 6 monoacetylmorphine dan morfin nya dengan 
alat GC- MS. Kemudian tabung kedua dan ketiga 
disimpan selama 3 hari dikulkas suhu 5 - 15 0 C. 
Tabung kedua diberi penambahan natrium flourida, 
sementara tabung ketiga tidak. Pada hari ketiga, darah 
di tabung kedua dan tabung ketiga dilakukan 
pemeriksaan kadar 6 monoacethylmorpine dan morfin.  
Rata-rata perbedaan kadar antara sebelum dan 
sesudah penyimpanan pada sampel yang 
ditambahkan natrium florida adalah 203,6 ± 252,4 
ng/ml dengan signifikansi (p) = 0,057. Rata-rata 
perbedaan kadar morfin antara sebelum dan sesudah 
penyimpanan sampel tanpa penambahan natrium 
florida adalah 411,9 ± 475,2 ng/ml dengan signifikansi 
(p) = 0,044. Dengan penambahan natrium florida 
dapat mencegah perubahan 6 monoacetylmorphine 
menjadi morfin pada 50% sampel penelitian. Pada 
sampel yang disimpan natrium florida, tidak ada 
perbedaan bermakna antara kadar morfin sebelum 
dan sesudah penyimpanan selama 3 hari dikulkas 
suhu 5 0 C – 15 0 C. terdapat perbedaan bermakna 
pada sampel tanpa natrium florida antara kadar morfin 
sebelum dan sesudah penyimpanan selama 3 hari 
dikulkas suhu 5 0 C – 15 0 C.  
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PENDAHULUAN  
Penyalahgunaan heroin masih tinggi di 

Indonesia.1 Heroin dalam tubuh sangat 
cepat diubah menjadi 6 
monoacetylmorphine. Sehingga kita 
mengetahui seseorang mengkonsumsi 
heroin dengan ditemukannya 6 
monoacetylmorphine didarah. Setelah 
pengambilan darah dari tubuh manusia, 
proses hidrolisis heroin tetap berlanjut 
walaupun diluar tubuh. 6 
monoacetylmorphin akan dirubah menjadi 
morfin, dan morfin akan dirubah menjadi 
morfin glukoronat.2,3 Pada situasi dimana 
terjadi keterlambatan pengiriman sampel ke 
laboratorium utuk pemeriksaan konfirmasi 
maka diperlukan metode penyimpanan 
darah untuk menjaga stabilitas kadar 6 
monoacetylmorphine dan morfin pada 
sampel darah. 

Penyimpanan sampel darah yang 
direkomendasikan adalah dengan 
penambahan Natrium Florida sebagai 
pengawet dan potasium oksalat / EDTA 
sebagai antikoagulan yang disimpan pada 
kulkas suhu 4 0 C.4 Pada prakteknya sering 
pengiriman sampel darah kurang diperhatikan 
mulai dari penggunaan antikoagulan dan 
pengawet yang sesuai hingga suhu 
penyimpanan sampel. Oleh karena itu peneliti 
tertarik melihat efek dari natrium florida yang 
ditambahkan pada sampel darah pada 
penyimpanan sampel yang mengandung 
heroin dan morfin. Apakah natrium florida 
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dapat membantu menjaga stabilitas kadar 
heroin dan morfin pada sampel terebut 

METODE  
Penelitian ini adalah penelitian analitik 

eksperimental dalam lingkungan terkontrol. 
Variabel bebasnya adalah natrium florida. 
Terdapat 2 variabel terikat yaitu kadar 6 
monoacetylmorphine pada hari ketiga dan 
kadar morfin pada hari ketiga .Penelitian ini 
dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Johar 
Baru dan sampel darah akan disimpan 
dikulkas bagian forensik FKUI-RSCM, Jakarta. 
Pemeriksaan Gas Chromatography Mass 
Spectrometry ( GC MS ) akan dilakukan 
dilaboratorium kesehatan daerah (Labkesda 
jakarta). Periode penelitian selama bulan 
Juni tahun 2014.  

Sampel penelitian adalah sampel 
darah pasien puskesmas kecamatan Johar 
Baru yang mengkonsumsi heroin yang 
mengikuti program layanan jarum suntik 
steril dan memenuhi kriteria penerimaan 
dan penolakan. Jumlah sampel setelah 
dimasukkan ke rumus uji hipotesa dua rerata 
berpasangan adalah 8.18 Sampel diambil 
dengan cara consecutive sampling pada 
setiap subjek yang memenuhi kriteria 
penerimaan. 
Kriteria Penerimaan: 
1. Laki-laki atau perempuan yang berumur 
diatas 18 tahun. 
2. Menggunakan heroin 30 menit  - 3  jam 
sebelum pengambilan darah  ( dari 
anamnesa).  
3. Karena 6 MAM mulai terdeteksi 30 menit 
setelah pemakaian intravena dan masih 
terdeteksi didarah 1-3 jam setelah 
penggunaan intravena. Sedangkan morfin 
masih terdeteksi didarah hingga 24 jam. 
4. Bersedia ikut serta dalam penelitian 
Kriteria penolakan 

Pada kulit subjek tampak abses, phlebitis, 
dan infeksi kulit lainnya akibat suntikan. 
 

Kriteria Drop- Out dalam penelitian ini 
adalah hasil pemeriksaan sampel melalui 
GC/MS menunjukkan hasil error. Jumlah 
sampel tidak cukup untuk pemeriksaan 
GC/MS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan terhadap 8 orang 
pasien Puskesmas Johar Baru yaitu  pengguna 
heroin yang mengikuti layanan jarum suntik 
steril. 

 

 

 
Proses hidrolisis 6 

monoacetylmorphine menjadi morfin tetap 
terjadi diluar tubuh. Pada pemeriksaan sampel 
hari pertama terhadap zat   6 
monoacetylmorphine tidak ditemukan adanya 
zat tersebut. Karena pada kedelapan sampel , 
6 monoacetylmorphinenya telah berubah 
menjadi morfin. Tetapi pada pemeriksaan hari 
ketiga pada darah yang disimpan dengan 
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penambahan Natrium Florida, 50% dari 
sampel  di temukan adanya zat                                     
6 monoacetylmorphine. Hal ini menunjukkan 
dengan penambahan natrium florida telah 
mencegah perubahan 6 monoacetylmorphine 
menjadi morfin.  

 

 

Pada penyimpanan sampel dengan 
penambahan natrium florida, terlihat 
penurunan kadar morfin pada hari ketiga pada 
kedelapan sampel. Rata-rata kadar morfin hari 
pertama adalah 860,2 ± 669,5 ng/ml menurun 
menjadi   656,6 ± 425,8 ng/ml pada hari 
ketiga. 

Nilai selisih absolut diperoleh dari 
menghitung perbedaan antara sebelum 
penyimpanan dan setelah penyimpanan. 
Selisih terendah terjadi pada sampel nomor 3 
sebanyak 5,37 ng/ml dan tertinggi pada sampel 
nomor 1 sebanyak 688,51 ng/ml. Rata-rata 
perbedaan antara sebelum dan sesudah 
penyimpanan pada sampel yang ditambahkan 
natroum florida adalah 203,6 ± 252,4 ng/ml. 
   Untuk mengetahui apakah distribusi 
data kadar morfin, dilakukan uji Shapiro-Wilk 
dengan hasil data kadar morfin hari pertama 
nilai signifikasi (p) = 0,358 dan kadar morfin 
hari ketiga yang disimpan dengan penambahan 
natrium florida p= 0,578. Karena p > 0,05 
maka distribusi data normal. Selanjutnya untuk 
menentukan apakah ada perbedaan bermakna 
antara kadar morfin hari pertama dan kadar 
morfin hari ketiga yang disimpan dengan 
penambahan natrium florida, maka dilakukan 
uji t-paired untuk menguji hipotesa. Hasilnya 
menunjukkan p = 0,057 (p > 0,05), yang 
berarti pada sampel yang disimpan dengan 
natrium florida, tidak terdapat perbedaan 

bermakna antara kadar morfin sebelum dan 
sesudah penyimpanan dalam kulkas selama 3 
hari. Hasil yang sama juga tampak jika 
dilakukan One Pair T test terhadap selisih 
relatif kadar morfin sebelum dan sesudah 
penyimpanan. Pada tabel 4.5 tampak bahwa 
nilai p = 0,334 (p > 0,05). Selisih relatif 
terendah terdapat pada sampel nomor 7 
sebanyak 2,4 % dan tertinggi pada sampel 
nomor 1 sebanyak 32,6 %. Rata-rata 
penurunan selisih relatif 16,2 ± 12,42 %. 

 

 
 

Pada penyimpanan sampel tanpa 
natrium florida, terlihat penurunan kadar 
morfin pada hari ketiga pada kedelapan 
sampel. Rata–rata kadar morfin hari pertama 
adalah 860,2 ± 669,5 ng/ml menurun menjadi 
448,2 ± 270,7 ng/ml pada hari ketiga.  

Selisih absolut terendah terjadi pada 
sampel nomor 3 sebanyak 42,11 ng/ml dan 
tertinggi pada sampel nomor 1 sebanyak 
688,51 ng/ml. Rata-rata perbedaan  antara 
sebelum dan sesudah penyimpanan pada 
sampel tanpa penambahan  natrium florida 
adalah 411,9 ± 475,2 ng/ml. 

Selisih relatif terendah terdapat pada 
sampel nomor 8 sebanyak 18% dan tertinggi 
pada sampel nomor 1 sebanyak 69,5 %. Rata – 
rata penurunan selisih relatif 42,1 ± 18,8 %. 

Untuk menentukan distribusi data 
kadar morfin, dilakukan uji Shapiro-Wilk 
dengan hasil data kadar morfin hari pertama 
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nilai signifikasi (p)= 0,358 dan kadar morfin 
hari ketiga tanpa penambahan natrium florida 
p= 0,67. Karena p > 0,05 maka distribusi data 
normal. Selanjutnya untuk menentukan apakah 
ada perbedaan bermakna antara kadar morfin 
hari pertama dan kadar morfin hari ketiga 
tanpa penambahan natrium florida, maka 
dilakukan uji t-paired untuk menguji hipotesa. 
Hasilnya menunjukkan p = 0,044 (p < 0,05), 
yang berarti pada sampel yang disimpan tanpa 
natrium florida, terdapat perbedaan bermakna 
antara kadar morfin sebelum dan sesudah 
penyimpanan dalam kulkas selama 3 hari. 
Hasil yang sama juga didapatkan jika 
dilakukan uji One Pair T test terhadap selisih 
relatif kadar morfin yang disimpan tanpa 
natrium florida. Pada tabel 4.8 tampak nila p = 
0,00 (< 0,05) 

 
 

 

Untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan bermakna antara selisih absolut 
kadar morfin yang disimpan dengan natrium 
florida dan tanpa natrium florida maka 
dilakukan uji Wilcoxon untuk menguji 
hipotesa (distribusi data tidak normal). Hasil 
menunjukkan p = 0,012 (p < 0,05 ), yang 
berarti terdapat perbedaan yang bermakna 
antara kadar morfin yang disimpan dengan 
natrium florida dan tanpa natrium florida. 
Hasil yang sama juga didapatkan jika 
dilakukan uji T berpasangan terhadap selisih 
relatif kadar morfin sebelum dan sesudah 
penyimpanan dengan dan tanpa natrium 
florida, didapatkan nilai   p < 0,05. 

 

 
 

Heroin didalam tubuh akan cepat 
dihidrolisis menjadi  6 monoacetylmorphine.  
Dalam waktu 10 - 40 menit setelah pemakaian 
intravena, semua heroin berubah menjadi 6 
monoacetylmorphine (6MAM).  Degradasi 6 
MAM dan morfin terjadi sangat cepat baik in 
vivo maupun in vitro. Kecepatan degradasi ini 
salah satunya dipengaruhi oleh penambahan 
pengawet (natrium florida). 

Proses hidrolisis 6 
monoacetylmorphine menjadi morfin tetap 
terjadi diluar tubuh. Pada pemeriksaan sampel 
hari pertama terhadap zat   6 
monoacetylmorphine tidak ditemukan adanya 
zat tersebut. Karena pada kedelapan sampel, 6 
monoacetylmorphinenya telah berubah 
menjadi morfin. Oleh karena itu dianjurkan 
penambahan natrium florida pada darah 
sebelum dibawa ke laboratorium. Karena 
dalam waktu 1 jam saja yaitu dari Puskesmas 
Johar Baru ke Labkesda telah merubah 6 
monoacetylmorphine menjadi morfin. Tetapi 
pada pemeriksaan hari ketiga pada darah yang 
disimpan dengan penambahan Natrium 
Florida, 50% dari sampel di temukan adanya 
zat 6 monoacetylmorphine. Hal ini 
menunjukkan dengan penambahan natrium 
florida telah mencegah perubahan 6 
monoacetylmorphine menjadi morfin 

Pada pemeriksaan hari ketiga pada 
sampel darah yang ditambahkan natrium 
florida ditemukan 6 monoacetylmorphine pada 
4 sampel. Jika dibandingkan dengan kadar 
morfin hari ketiga yang disimpan dengan 
natrium florida, kadar 6 monoacetylmorphine 
ini adalah   1,1 % - 1,9 % dari kadar 
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morfinnya. Sehingga pada 4 sampel yang 
negatif jika dilakukan perhitungan yaitu 1,1 - 
1,9 % dari kadar morfinnya didapatkan kadar 6 
MAM berada dibawah LOD GC MS 
dilabkesda, dimana LOD labkesda yaitu 10 
ng/ml. Sehingga hasil yang negatif bukan 
berarti bahwa kadarnya negatif, tetapi 
kadarnya berada di bawah LOD GC MS yang 
digunakan  ( Labkesda ). Sedangkan menurut 
kepustakaan LOD GC MS terhadap kadar           
6 MAM ini adalah 0,75 ng/ml. 39 

Pada kedelapan sampel darah yang 
disimpan dengan natrium florida tampak 
penurunan kadar morfin pada hari ketiga yaitu 
sebesar 203,6 ± 252,4 ng/ml. Tetapi jika 
dibandingkan dengan sampel darah yang 
disimpan tanpa natrium florida tampak 
penurunan lebih besar yaitu sebesar 411,9 ± 
475,2 ng/ml. 

Hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa 
pada sampel darah yang ditambahkan natrium 
florida, tidak ada perbedaan bermakna antara 
kadar morfin sebelum dan sesudah 
penyimpanan selama 3 hari. Hal ini 
membuktikan natrium florida dapat menjaga 
stabilitas morfin hingga hari ketiga, walaupun 
disimpan pada suhu 5 0 C – 15 0 C (suhu kulkas 
bagian forensik FKUI-RSCM). Sedangkan 
suhu penyimpanan sampel yang 
direkomendasikan oleh the royal college of 
pathologist bagian forensik dan medikolegal 
adalah kulkas suhu 40 C.19 

 Uji hipotesis terhadap sampel darah 
yang disimpan tanpa natrium florida 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
bermakna antara kadar morfin sebelum dan 
sesudah penyimpanan selama 3 hari. Hal ini 
menunjukkan tanpa penambahan natrium 
florida, walaupun disimpan dikulkas suhu 5- 
15 0 C,  kadar morfin didarah tidak dapat 
dijaga. 

Perbedaan selisih kadar morfin antara 
hari ketiga dan hari pertama juga dipengaruhi 
oleh bakteri yang ada didarah. Penggunaan 
heroin yang terbanyak adalah secara intravena. 
Sehingga kemungkinan infeksi sangatlah 
besar. Pada para pengguna heroin dapat 
ditemukan flebitis, abses, nekrosis dan miositis 
kronis.12 Pada penelitian ini sesuai kriteria 
penolakan, subjek yang ikut dalam penelitian 
ini yaitu dimana pada pemeriksaan fisik tidak 
ditemukan adanya flebitis, abses dan infeksi 

kulit lainnya akibat penggunaan jarum suntik. 
Tetapi pemeriksaan paling akurat terhadap 
adanya infeksi yaitu dengan pemeriksaan 
darah lengkap.  

Selain adanya bakteri didarah, faktor 
lain yang dapat mempengaruhi kadar morfin 
ini adalah pH. Pada penelitian ini pH tidak 
diatur, karena itu dianggap sebagai variabel 
perancu. pH yang dianjurkan untuk 
penyimpanan darah yang mengandung heroin 
adalah pH 3, dimana pada sampel ditambarkan 
larutan buffer.9 

Uji hipotesa terhadap selisih kadar 
morfin sampel yang disimpan dengan natrium 
florida dan tanpa natrium florida didapatkan 
hasil terdapat perbedaan yang bermakna antara 
kadar morfin yang disimpan dengan natrium 
florida dan tanpa natrium florida.  

Pemilihan mesin Gas Chromatography 
Mass Chromatrography (GC MS) untuk 
pemeriksaan kuantitatif dipilih oleh peneliti 
karena metode ini merupakan gold standar 
untuk pemeriksaan 6 MAM dan morfin. Selain 
itu juga bisa digunakan LC MS, tetapi 
dilaboratorium kesehatan daerah (Labkesda) , 
alat LC MS tersebut masih baru dan belum 
dilakukan standarisasi. 

 

SIMPULAN 
1. Dengan penambahan natrium florida 

dapat mencegah perubahan 6 
monoacetylmorphine menjadi morfin 
pada  50% sampel penelitian 

2. Tanpa penambahan natrium florida tidak 
dapat mencegah perubahan 6 
monoacetylmorphine menjadi morfin 

3. Pada sampel yang disimpan dengan 
natrium florida, tidak ada perbedaan 
bermakna antara kadar morfin sebelum 
dan sesudah penyimpanan selama 3 hari 
dikulkas suhu 50 C – 150 C. 

4. Pada sampel yang disimpan tanpa 
natrium florida , terdapat perbedaan 
yang bermakna antara kadar morfin 
sebelum dan sesudah penyimpanan 
selama 3 hari dikulkas suhu 50 C  – 150 
C.  
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