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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini dirancang secara deskriptif yang merupakan jenis penelitian non 

eksperimental. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada 

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari arti 

data itu. Dengan pengambilan data secara retrospektif menggunakan data rekam 

medik pasien dan kuitansi pembayar pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Aisiyah 

Malang (Nasution, 2013). 

 

4.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1   Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Penelitian populasi hanya 

dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak 

(Arikunto, 2006). Populasi dihubungkan dengan penduduk atau jumlah penduduk di 

suatu tempat (Nasution, 2013). Dalam penelitian ini, dengan populasi yaitu semua 

data rekam medik pasien dengan diagnosa gastritis akut yang menjalani rawat inap di 

Rumah Sakit Islam Aisyiah Malang di kota Malang. 

4.2.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi tersebut (Nasution, 2013). Sampel juga merupakan bagian dari populasi 

yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat 

didefinisikan sebagian anggota yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Nanang, 2010). Sampel dalam 

penelitian ini adalah data rekam medik pasien dengan diagnosa gastritis akut tanpa 

mengalami komplikasi yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Aisyiah kota 

Malang. 
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4. 3  Teknik Pengambilan Sampel Penelitian  

Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan Non Probability 

Sampling, yaitu bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk 

dijadikan sampel penelitian (Sani, 2016). Hal ini dilakukan karena mengingat 

keterbatasan waktu yang ada. Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive 

Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam 

penelitian ini sampel di pilih berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi yaitu : 

4.3.1  Kriteria Inklusi 

 Kriteria inklusi merupakan batasan ciri atau karakter umum pada subyek 

penelitian. Sampel yang dapat di masukan atau layak untuk diteliti (Saryono, 2010). 

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pasien rawat inap yang didiagnosis Gastritis Akut pada Januari 2017-Desember 

2017 di Rumah Sakit Islam Aisyiah Kota Malang 

2. Laki-laki dan/ perempuan, usia 18-65 tahun (WHO) 

3. Pasien dengan terapi obat antasida 

4. Pasien dengan terapi obat ranitidin 

5. Pasien dengan terapi obat omeprazole 

6. Pasien dengan pelayanan rawat inap kelas 1,2, dan 3 

7. Pasien BPJS 

8. Pasien dengan data rekam medik lengkap meliputi identitas lengkap, diagnosis, 

tanggal masuk rumah sakit, tanggal keluar rumah sakit 

4.3.2  Kriteria Ekslusi 

 Kriteria eksklusi merupakan kriteria dimana subjek penelitian tidak dapat 

mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pasien pulang paksa atau pulang atas permintaan sendiri dan pasien meninggal 

2. Data rekam medik dan pembayaran tidak lengkap 

4.3.3.  Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Aisyiah Malang pada bulan April 

hingga Juli 2018 
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4.3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian (Alma, 2013). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah rekam 

medik pasien dan kuitansi pembayaran pasien. Rekam medik yaitu data penelitian 

yang diperoleh dari berkas catatan medik yang dikumpulkan. 

 

4.4  Variabel Penelitian  

Variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang berubah dari suatu subjek 

ke subjek lain (Amirullah, 2015). Variabel sebagai sesuatu yang mempunyai variasi 

nilai atau segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Variabel dalam suatu 

penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan ditegakkan oleh hipotesa yang 

dirumuskan (Arikunto, 2014).  Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu 

penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Pada dasarnya banyak variabel 

sangat tergantung oleh rancangan penelitian (Sumarsono, 2014). 

Berdasarkan fungsinya, variabel dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) 

4.4.1.  Variabel bebas  (Independen) 

Variabel bebas adalah suatu variabel yang nilainya menentukan variabel lain. 

Dapat pula dikatakan variabel yang mempengaruhi terhadap variabel lain ingin 

diketahui (Nursalam, 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah adalah 

antasida, ranitidin, dan omeprazole. 

4.4.2. Variabel terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel respons atau output. Variabel ini 

merupakan variabel yang diobservasi dan diukur untuk mengetahui pengaruh dari 

variabel bebas (Marton, 2013). Variabel terikat dalam penelitian ini perbedaan tarif 

rumah sakit dan INA-CBG’s. 

  

4.5.  Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang 

diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati 
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(diukur) itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Definisi operasional 

penelitian ini adalah 

1. Gastritis Akut adalah gastritis yang muncul secara tiba-tiba dan disebabkan 

oleh bakteri. 

2. Rumah sakit adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang   mengadakan     

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan     

pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. 

3. Rawat inap adalah pemeliharaan kesehatan di Rumah Sakit dimana     

penderita tinggal sedikitnya satu hari berdasarkan rujukan dari     pelaksana 

pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan pasien. 

4. Length of Stay (LOS) adalah lama durasi rawat inap pasien di rumah    sakit 

selama perawatan 

5. Rekam medik merupakan keterangan yang terekam atau tertulis mengenai 

identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosis pelayanan 

dan segala tindakan yang dilakukan kepada pasien, pemberian terapi 

pengobatan rawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan 

gawat darurat. 

6. Tarif rumah sakit adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada 

masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 

7. INA-CBG’s adalah sistem pembayaran dengan sistem "paket", berdasarkan 

penyakit yang diderita pasien. 

8. Tarif INA-CBG’s adalah pembayaran yang akan diterima oleh rumah sakit 

dengan perhitungan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh suatu kelompok 

diagnosis sesuai dengan ketentuan pemerintah. 

 

4.6  Metode Pengumpulan Data 

 Data diambil dari rekam medik penderita gastritis akut yang menjalani 

perawatan di Instalasi rawat inap rumah sakit Aisyiah kota Malang. Data penelitian 

diperoleh dari berkas catatan medik yang dikumpulkan. Penelitian dilakukan secara 
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retrospektif dalam waktu 1 tahun pada tahun yaitu pada April 2017-Maret 2018. 

Tempat penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Kota Malang. 

 Pengambilan data dilakukan dengan melihat catatan rekam medik pasien. 

Kemudian data akan dicatat kedalam tabel analisa data. Setelah data terkumpul 

dilakukan perbandingan perbedaan tarif rumah sakit dengan INA-CBG’s. Metode 

pengambilan sampling dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi yang sudah 

peneliti tetapkan. Data yang dikumpulkan akan dicatatat pada lembar pengumpulan 

data. Pada penelitian ini data kuantitatif yang digunakan berupa karakteristik subyek 

penelitian yaitu usia pasien, jenis kelamin, dan kelas selama perawatan yang disajikan 

dalam bentuk persentase. 

Tabel  4. Contoh Karakteristik Subyek Penelitian 

Karakteristik Jumlah 

(n) 

Usia 

18 – 25                    

26 – 35 

36 – 45 

46 – 55  

56 – 65 

 

      - 

      - 

      - 

      - 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

     - 

 

Kelas Perawatan 

Kelas I 

Kelas II 

Kelas III 

 

 

    - 

    - 
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Berikut akan kami lampirkan cara pengolahan data untuk menentukan selisih 

tarif rumah sakit dengan INA-CBGs : 

 

Tabel  5. Contoh Perhitungan Tarif   

Grouping 

INA-CBGs 
Kelas N 

(A) Tarif INA-CBGs 

(Rp.) 

(B) Rata-rata tarif RS  

(Rp.) 

Selisih Tarif 

(Tarif A-Tarif B) 

(Rp.) 

N-1-12-I 
1 

2 

1 

2 

9.142.400,00 

7.836.400,00 

10.069.050,00 

11.255.125,00 

 -926.650,00 

-3.418.725,00 

N-1-12-II 
1 

2 

1 

3 

21.435.900,00 

15.311.400,00 

36.997.620,00 

11.746.883,33 

-15.561.720,00 

  3.564.516,67 

N-1-12-III 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

39.061.900,00 

33.481.600,00 

27.901.400,00 

14.012.658,00 

24.614.070,00 

34.321.084,00 

25.049.242,00 

 8.867.530,00 

-6.419.684,00 

N-1-20-II 
1 

2 

1 

1 

24.831.300,00 

21.283.900,00 

45.457.651,00 

30.205.624,00 

-20.626.351,00 

 -8.921.724,00 

N-4-10-I 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

6.323.300,00 

5.419.900,00 

4.516.600,00 

14.217.470,00 

9.951.400,00 

6.024.927,00 

-7.894.170,00 

-4.531.500,00 

-1.508.327,00 

 

Hasil akhir penelitian yang akan dijadikan kesimpulan berdasarkan hasil dari 

analisis total biaya yang dikeluarkan rumah sakit dibandingkan dengan INA-CBG’s, 

dan hasil akan disajikan berupa data deskriptif. Seperti pada contoh diatas, selisih 

daripada rata-rata tarif rumah sakit dengan INA-CBG’s menghasilkan bilangan positif 

(+) dan negatif (-) dimana jika hasil (-) dapat disimpulkan bahwa tarif rata-rata rumah 

sakit lebih besar daripada tarif INA-CBGs yang telah ditentukan oleh pemerintah 

sehingga akan menimbulkan kerugian kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan.  

 


