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ABSTRAK 

 

Latar Belakang : Leukemia merupakan jenis penyakit tidak menular yang 

menyebabkan kematian dengan jumlah kasus yang tidak sedikit. Leukemia 

Limfoblastik Akut (LLA) adalah keganasan sel yang terjadi akibat proliferasi sel 

limfoid yang diblokir pada tahap awal deferensiasinya. Penyebab spesifik LLA 

belum diketahui, tetapi berhubungan dengan proses multi faktor. Salah satu faktor 

yang menyebabkan remisi pada penderita leukemia limfositik akut salah satunya 

adalah kondisi anemia. 

Tujuan : Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan kondisi anemia dan 

tercapainya remisi pada leukemia limfositik akut. 

Metode : Penelitian ini menggunakan ini menggunakan metode literature review 

dengan menggunakan teknik mencari kesamaan (compare). Penelusuran data dalam 

penelitian ini melalui Google Scholar atau PubMed dengan menggunakan kata 

kunci: leukemia limfositik akut, kondisi anemia, Hb, tercapainya remisi. Narrative 

Review ini menggunakan jurnal penelitian (research article) dengan rentang tahun 

penerbitan 2011-2021. 

Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 artikel yang 

menyebutkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kondisi anemia dan 
remisi pada LLA. Terdapat 2 artikel yang menyebutkan adanya hubungan yang 

signifikan antara kondisi anemia dan remisi pada LLA, tetapi dari 2 artikel tersebut 

berkebalikan. Belum ada bukti mengenai hubungan antara kondisi anemia dan 

remisi pada LLA. 

 

Kata Kunci: Anemia, Hb, LLA, Remisi 
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ABSTRACT 

 

Background : Leukemia is a type of non-communicable disease 

that causes death with a large number of cases. Acute 

Lymphoblastic Leukemia (ALL) is a cellular malignancy that 

occurs due to the proliferation of lymphoid cells that are 

blocked in the early stages of their differentiation. The specific 

cause of ALL is unknown, but it is associated with a 

multifactorial process. One of the factors that cause remission 

in patients with acute lymphocytic leukemia, one of which is 

anemia. 

Aim : This study aims to analyze the relationship between 

anemia condition and the achievement of remission in acute 

lymphocytic leukemia. 

Methods : This study uses a literature review method using the 

technique of finding similarities (comparing). Search data in 

this study through Google Scholar or PubMed using the 

keywords: acute lymphoblastic leukemia, hemoglobin levels, 

achieving remission. This Narrative Review uses research 

journals with a publishing year range of 2011-2021. 

Conclusions : The results showed that there were 4 articles 

which stated that there was no significant relationship between 

anemia condition and remission in LLA. There are 2 articles 

that mention a significant relationship between anemia 

condition and remission in LLA, but from the 2 articles the 

opposite. There is no evidence regarding the relationship 

between anemia condition and remission in LLA. 
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