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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif (descriptive). Deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat 

gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode ini digunakan 

untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi 

sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan 

data, klasifikasi, pengolahan atau analisis data, membuat kesimpulan dan laporan. 

(Notoatmodjo,2005). Penelitian ini dilakukan dengan melihat resep di apotek, 

kemudian dicatat pada tabel pengumpulan data. 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi Penelitian 

Pada Penelitian ini terdapat populasi subjek dan populasi objek. Populasi subjek 

adalah tempat dilakukannya penelitian. Populasi subjek pada penelitian ini adalah 

seluruh apotek yang ada di Kecamatan Sukun Kota Malang.  

Populasi objek adalah unit analisis yang diamati pada penelitian. Populasi objek 

adalah seluruh resep yang terdapat di apotek tempat dilakukannya penelitian dari bulan 

Januari-Desember 2017. 

4.2.1   Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat sampel subjek dan sampel objek. Sampel subjek 

adalah beberapa apotek yang terdapat di Kecamatan Sukun Kota Malang. Besar sampel 

dapat dicari melalui Rumus Slovin seperti yang dibawah ini. 

n= 
N

1+Ne2
 

 

 

Keterangan: 

n= besar sampel yang ingin didapatkan 

N= besar populasi 

E= batas toleransi kesalahan 
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Besar populasi atau jumlah seluruh apotek yang ada di Kecamatan Sukun kota Malang 

adalah 26 apotek sedangkan untuk batas toleransi kesalahan ditetapkan 15%. 

n= 
26

1+26.0,152
 

n= 17 sampel 

Sampel objek pada penelitian ini merupakan seluruh resep obat tuberkulosis 

yang dilayani di apotek tempat dilakukannya penelitian pada bulan Januari-Desember 

2017.

4.3      Kriteria Inklusi  Apotik 

Penelitian ini memeliki kriteria inklusi apotik yaitu apotik berada di Kecamatan 

Sukun Kota Malang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

1. Apotek yang bersedia untuk dilakukan penelitian. 

2. Apotek yang menerima resep tuberkulosis. 

 

4.4  Kriteria Inklusi dan Ekslusi Resep 

4.4.1  Kriteria Inklusi Resep 

Seluruh Resep dan copy resep untuk pasien yang menderita tuberkulosis di 

apotek-apotek tempat dilakukan penelitian di Kecamatan Sukun Kota Malang pada 

periode Januari-Desember 2017. 

4.4.2  Kriteria Eksklusi Resep 

1. Seluruh resep obat tuberkulosis yang diresepkan oleh dokter yang praktek di Rumah 

Sakit 

2. Seluruh copy resep yang resep aslinya ditebus di apotek yang sama dengan apotek 

tempat dilakukannya penelitian 

3. Resep yang tidak dapat dipastikan jelas  jika resep tersebut ditujukan untuk pasien 

tuberkulosis.
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4.5  Unit analisis 

Unit analisis yang digunakan adalah adalah resep dan copy resep yang dilayani 

di apotek-apotek sampel Kecamatan Sukun Kota malang. 

 

4.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah tabulasi terdiri dari variabel-variabel 

penelitian yang akan diteliti. 

 

4.7 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Demografis pasien Tuberkulosis terdiri dari usia dan jenis kelamin 

2. Presentase resep obat tuberkulosis yang dilayani oleh apotek.  

3. Obat tunggal tuberkulosis 

4. Obat kombinasi tuberkulosis terdiri dari lebih dari satu obat tunggal, kombipak dan 

Kombinasi Dosis Tetap (KDT) 

5. Obat Lain terdiri dari nama obat, indikasi dan dosis 

6. Dosis obat tuberkulosis. 

7.  Dokter penulis resep obat tuberkulosis terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum 

4.8 Definisi Operasional 

1. Usia adalah usia pasien penderita tuberkulosis yang tertera pada resep. 

2. Jenis kelamin adalah jenis kelamin dari penderita tuberkulosis yang tertera pada 

resep. Jenis kelamin terdiri dari pasien laki-laki (L) dan Wanita (W). 

3. Presentase resep obat tuberkulosis adalah presentase jumlah resep tuberkulosis 

dibandingkan dengan jumlah seluruh resep. 

4. Obat Antituberkulosis (OAT) adalah antibiotik yang bertujuan untuk membunuh 

dan menghambat perkembangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. 

5. Obat Tunggal adalah pemberian satu jenis obat dalam satu resep tanpa 

dikombinasikan dengan obat lain. 
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6. Obat Kombinasi adalah pemberian lebih dari satu jenis obat dalam satu resep. 

7. Kombipak adalah paket obat lepas yang terdiri dari Isoniasid, Rifampisin, 

Pirazinamid dan Etambutol yang dikemas dalam bentuk blister. 

8. KDT (Kombinasi Dosis Tetap) adalah kombinasi 2,3, atau 4 jenis obat dalam satu 

tablet. 

9. Obat Lain adalah obat-obat bukan obat tuberkulosis yang tertulis pada resep yang 

ditujukan untuk mengurangi efek samping dari obat tuberkulosis. 

10. Dosis Obat Tuberkulosis adalah dosis pemakaian obat tuberkulosis yang tertulis 

pada resep. 

11. Dokter Penulis Resep adalah dokter yang menuliskan resep obat antituberkulosis 

yang terdiri dari dokter umum (U) dan dokter spesialis (S).  

12. Lembar Resep adalah selembar permintaan tertulis dari dokter yang didalamnya 

terdapat beberapa jenis pemberian obat. 

 

4.9 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa apotek yang dijadikan sampel di 

Kecamatan Sukun Kota Malang pada bulan Maret-April 2018. 

4.10 Tahap Penelitian 

4.10.1 Tahap Pengumpulan Sampel 

Pada penelitian ini sampel resep diambil dari populasi resep yang dilayani di apotek-

apotek Kecamatan Sukun Kota Malang selama bulan Januari-Desember 2017. 

1. Resep yang diambil adalah seluruh resep asli dan copy resep yang dilayani di 

apotek-apotek kecamatan Sukun Kota Malang periode Januari-Desember 2017. 

2. Dari  resep selama 6 bulan tersebut dipilih resep asli dan copy resep yang terdapat 

obat tuberkulosisnya yang memiliki identitas berupa nomor resep. 

3. Masing-masing resep yang mengandung obat tuberkulosis digolongkan dan dicatat 

dalam tabel. 

4. Dari data yang didapatkan dimasukkan ke dalam masing-masing tabel Analisa data 

(dapat dilihat di BAB V). 

5. Kemudian dilakukan Analisa data 
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4.10.2 Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dilakukan pengamatan resep secara keseluruhan dan pencatatan. 

Pada pencatatan ini diambil unsur-unsur resep yang digunakan sebagai data yang 

meliputi: 

1. Nomor resep 

2. Tanggal penulisan resep/copy resep. 

3. Nama pasien 

4. Umur pasien 

5. Jenis kelamin pasien 

6. Nama obat 

7. Jumlah obat 

8. Dokter penulis resep 

Kemudian dari data tersebut dimasukkan dalam tabel pengumpulan data lalu 

dianalisis sehingga dapat diketahui masing-masing obat anti tuberkulosis dan obat lain 

yang dikombinasikan dengan obat anti tuberkulosis. 

4.10.3 Cara Perhitungan Data 

Data yang dikelompokkan pada tabel pengumpulan data di hitung secara 

presetase (%) kemudian data tersebut hasilnya disajikan dalam bentuk diagram dan 

tabel. 

 

1. Presentase OAT 

= ∑ Lembar Resep OAT               x 100% 

           ∑Lembar Resep keseluruhan  

2. Presentase OAT berdasarkan usia pasien 

=∑ Lembar Resep OAT berdasarkan usia       x 100% 

∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

3. Presentase Resep Obat Tunggal 

= ∑ Lembar Resep OAT tunggal      x 100% 

   ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

4. Presentase Resep Obat Kombinasi Beberapa Obat Tunggal 
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= ∑ Lembar Resep OAT kombinasi      x 100% 

 ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

5. Presentase Resep OAT Kombipak 

=∑ Lembar Resep OAT Kombipak      x 100% 

  ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

6. Presentase Resep OAT KDT 

=∑ Lembar Resep OAT KDT     x 100% 

  ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

7. Presentase Penggunaan Golongan Rifampisin 

  =∑ Lembar Resep OAT Rifampisin    x 100% 

    ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

8. Presentase Penggunaan Golongan Isoniasid 

  =∑ Lembar Resep OAT Isoniasid    x 100% 

    ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

9. Presentase Penggunaan Golongan Pirazinamid 

  =∑ Lembar Resep OAT Pirazinamid    x 100% 

    ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

10. Presentase Penggunaan Golongan Ethambutol 

  =∑ Lembar Resep OAT Ethambutol    x 100% 

    ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

11. Presentase Pasien dengan Fase Intensif 

  =∑ Lembar Resep OAT Fase Intensif    x 100% 

    ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

12. Presentase Pasien dengan Fase lanjutan 

  =∑ Lembar Resep Fase Lanjutan     x 100% 

    ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 

13. Presentase Resep OAT Dokter Umum/Dokter Spesialis 

=∑ Lembar Resep OAT DU/DS              x 100% 

  ∑Lembar Resep keseluruhan OAT 


