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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini bersifat observasional dengan rancangan penelitian deskriptif 

dan penelitian ini dilakukan  secara retrospektif. Penelitian observasional ialah 

penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan tidak ada perlakuan 

terhadap sampel.  Penelitian deksriptif bertujuan untuk mendeskripsikan pola 

penggunaan obat pada terapi CKD. Penelitian retrospektif ialah penelitian yang 

didasarkan pada catatan medis dimana waktu peristiwanya terjadi di masa lalu. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data Rekam Medik Kesehatan (RMK) 

pada pasien CKD periode 1 Juli 2017 sampai 30 September 2017. 

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi  

Adalah pasien yang mengalami CKD di rawat inap dan melakukakan 

pengobatan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung periode 1 Juli 2017 sampai 30 

September 2017. 

4.2.1 Sampel  

adalah Jumlah sampel meliputi semua pasien yang didiagnosa CKD yang diterapi 

dengan obat golongan ARB ( Angiotensin Receptor Blocker) di Instalasi Rawat Inap di 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung periode 1 Juli 2017 sampai 30 September 2017. 

4.3 Bahan Penelitian 

Sebagai bahan penelitian adalah RMK pasien dengan diagnosis CKD di 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung, dan lembar observasi harian pasien pada periode 1 

Juli 2017 sampai 30 September 2017. 

4.4 Kriteria Data 

4.4.1 Kriteria Data Inklusi 

Meliputi  pasien dengan diagnosis CKD  di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, dengan 

data Rekam Medik Kesehatan (RMK) meliputi data terapi obat golongan ARB dan 

obat lain yang menyertai
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4.4.2 Kriteria Data Eksklusi 

Meliputi  pasien dengan diagnosis CKD yang tidak menerima terapi obat 

golongan ARB di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. 

4.5 Instrumen penelitian 

Instrrumen penelitian adalah lembar pengumpul data, tabel induk, lembar 

data klinik dan data laboratorium. 

4.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian: Ruang Rekam Medik Kesehatan RSUD Dr. Iskak 

Tulungagung. 

Waktu Penelitian : Maret 2018 – Juni 2018 

4.7 Definisi Operasional Parameter Penelitian 

 Pasien CKD adalah pasien yang didiagnosa CKD 

 Rekam Medik Kesehatan (RMK) adalah data demografi pasien, riwayat 

penyakit, diagnosa, data klinik, data laboratorium serta terapi yang diperoleh 

pasien yang ditunjukkan pada tabel hasil penelitian.  

 Data klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang 

ditunjukkan pasien meliputi tekanan darah, denyut nadi, respiratory rate dan 

suhu tubuh. 

 Data laboratorium adalah data hasil pemeriksaan laboratorium pasienCKD 

meliputi pemeriksaan darah lengkap dan serum kreatinin 

 Data demografi adalah data pasien yang meliputi nama inisial, jenis kelamin, 

usia, tinggi badan dan berat badan. 

 Jenis obat adalah berbagai macam nama dagang atau nama generik golongan 

ARB dan kombinasinya yang digunakan untuk terapi pasienCKD. 

 Dosis obat adalah jumlah obat golongan ARB dan obat lain yang menyertai 

yang diberikan pada satu kali pemberian untuk pasien dengan diagnosaCKD 

 Frekuensi adalah banyaknya obat yang diberikan pada pasien setiap harinya. 

 Rute pemberian adalah cara pemberian obat pada pasienCKD. 

 Lama pemberian adalah waktu pemberian obat dihitung dari hari pertama 

pemberian sampai hari terakhir pemberian. 

4.8 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
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1. Dilakukan identifikasi pada semua data pasien CKD periode 1 Juli 2017 

sampai 30 September 2017yang mendapat terapi golongan ARB di RSUD Dr. 

Iskak Tulungangung. 

2. Dari RMK pasien tersebut dilakukan pemindahan data ke dalam lembar 

pengumpulan data (LPD). 

3. Direkapitulasi dalam tabel induk yang memuat: 

a. Data demografi pasien (nama, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan) 

b. Riwayat penyakit pasien 

c. Diagnosa, data klinik, data laboratorium 

d. Terapi golongan ARB yang diterima pasien (dosis, kombinasi, rute 

pemakaian, frekuensi dan lama terapi. 

 


