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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penilitian observasional bersifat deskriptif dan 

pengambilan datanya secara retrospektif. Maksud dari penelitian observasional 

besifat deskriptif merupakan tidak adanya perlakuan terhadap sampel. Penelitian 

ini dilakukan hanya dengan mengamati, mencatat dan mendiskripsikan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan variebel. Selanjutnya bisa dijelaskan baik dengan 

angka maupun kata-kata. Pengambilan data secara retrospektif karena  dilakukan 

dengan mengelola rekam medik pasien (RKM) pada pasien CKD. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian  : RSUD Dr. Iskak Tulungagung 

Waktu penelitian : Januari 2018-Juni 2018 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi Penelitian 

Seluruh pasien yang dirawat di instalasi rawat inap dengan diagnosis 

Chronic Kidney Disease (CKD) pada periode Juli 2017-September 

2017 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Seluruh pasien dengan data rekam medik kesehetan yang 

mendapatkan terapi Phosphate Binder dan terdiagnosis Chronic 

Kidney Disease (CKD). 

4.4 Bahan Penelitian 

Data rekam medik pasien dengan diagnosis Chronic Kidney Disease (CKD). 

4.4.1 Kriteria Inklusi 

Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Dr. Iskak Tulungagung dengan data Rekam Medik Kesehatan 

(RMK) lengkap meliputi terapi Phosphate Binder dan obat lain yang 

menyertai. 
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4.4.2 Kriteria Eksklusi 

Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dengan data RMK tidak 

mendukung, tidak mendapat terapi phosphate binder dan pasien 

yang dirujuk ke rumah sakit lain. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Lembar pengumpul data, tabel induk, lembar data klinik dan data 

laboratotium. 

4.6 Definisi Operasional 

 Pasien adalah pasien yang terdiagnosis Chronic Kidney Disease (CKD) 

di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Iskak Tulungagung 

 Chronic Kidney Disease (CKD) adalah adanya kelainan  dari struktur 

atau fungsi ginjal yang tejadi selama tiga bulan atau lebih. Ciri-ciri dari 

CKD meliputi albuminuria lebih dari 30 mg/hari, adanya hematuria, dan 

kelainan lainnya akibat terganggunya sistem tubular 

 Hiperfosfatemia adalah suatu keadaan dimana konsentrasi fosfat dalam 

darah > 4.5 mg/dl 

 Data klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang 

ditunjukan pasien meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh dan 

respiratory rate 

 Data laboratorium adalah data hasil pemeriksaan laboratorium pasien 

Chronic Kidney Disease (CKD) meliputi Blood Urea Nitrogen (BUN), 

serum kreatinin, serum kalsium dan serum fosfat 

 Data dermografi adalah data pasien yang meliputi nama, jenis kelamin, 

usia, dan status penjamin 

 Dosis obat adalah sejumlah obat (satuan berat, isi atau unit international) 

yang memberikan efek terapi pada pasien chronic kidney disease 

 Frekuensi adalah jumlah keterulanganpenggunaan obat dengan jenis yang 

sama dalam sehari atau dalam jangka waktu tertentu 

 Interval adalah selang waktu pemberian obat dengan pemberian obat 

pada jenis obat yang sama 

 Lama pemberian adalah waktu pemberian obat selama pasien mendapat 

terapi hingga tercapainya efek terapi yang diinginkan 
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 Rute pemberian adalah cara yang digunakan untuk memberikan terapi 

obat pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

4.7 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

 Identifikasi Rekam Medik Kesehatan (RMK) pada semua pasien dengan 

diagnosis Chronic Kidney Disease (CKD) di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Dr. Iskak Tulungagung.  

 Pengelompokan lembar rekam medik sesuai dengan data kriteria sampel 

penelitian 

 Pemindahan data kedalamm Lembar Pengumpulan Data (LPD) 

 Rekaptulasi pada tebel induk meliputi : 

◦ Data dermografi pasien (nama, usia, jenis kelamin, dan status 

penjamin) 

◦ Riwayat penyakit 

◦ Diagnosa, data laboratorium, dan data klinik 

◦ Terapi obat phosphate binder yang diterima pasien (jenis dan 

kombinasi obat, dosis, rute pemberian, frekuensi, interval dan lama 

pemberian). 

4.8 Analisis Data 

Mengolah data yang didapatkan untuk mengetahui : 

a. Identifikasi kesesuaian data laboratorium, data klinik dengan terapi yang 

diperoleh pada pasien Chronic Kidney Disease (CKD) 

b. Profil penggunaan phosphate binder pada pasien Chronic Kidney 

Disease (CKD) 

c. Data mengenai pola penggunaan obat Phosphate Binder yang disajikan 

dalam bentuk tabel, persentase, dan diagram. 


