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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dan bersifat deskriptif, 

karena penelitian ini tidak memberikan perlakuan terhadap sampel. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang 

bertujuan untuk melihat gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang terjadi di 

dalam suatu populasi tertentu. Umumnya survey deskriptif digunakan untuk 

membuat penilaian terhadap suatu program di masa sekarang, kemudian hasilnya 

digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut 

(Notoatmodjo, 2012).  

Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode ATC/DDD yang dilakukan terhadap peresepan obat 

golongan Statin (Simvastatin dan Atorvastatin) pada bulan Oktober, November, 

dan Desember tahun 2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu 

pada pasien rawat jalan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan 

obat tersebut. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian atau objek yang akan 

diteliti (Notoatmodjo, 2012). Sedangkan menurut Sugiyono (2013) populasi 

penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi penelitian ini 

menggunakan populasi yang diambil dari keseluruhan resep pada bulan Oktober, 

November, dan Desember tahun 2017 untuk mengetahui tingkat penggunaan obat 

golongan Statin (Simvastatin dan Atorvastatin) pasien rawat jalan di Rumah Sakit 

Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu.  
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4.2.2 Sampel  

Sampel adalah  sebagian dari populasi yang diambil dengan cara – cara 

tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya kemudian ditarik kesimpulan 

mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi (Silaen, 2013).  

Sampel dalam penelitian ini diambil dari peresepan obat golongan Statin 

(Simvastatin dan Atorvastatin) untuk pasien rawat jalan pada bulan Oktober, 

November, dan Desember tahun di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota 

Batu. 

4.2.3 Sampling Penelitian 

Metode sampling atau teknis sampling yaitu cara atau teknik tertentu yang 

digunakan dalam pengambilan sampel penelitian, sehingga sampel tersebut dapat  

mewakili populasi (Notoatmodjo, 2012). 

Sampling dilakukan dengan cara non rondom sampling atau tidak 

mengambil sampel secara acak. Teknik pengambilan sampel didasarkan pada data 

yang sudah ada di arsip dari tempat penelitian (Notoatmodjo, 2012). Pengambilan 

sampel dapat dilakukan dengan menggunakan semua resep obat golongan Statin 

(Simvastatin dan Atorvastatin) pada bulan Oktober, November, dan Desember 

tahun 2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu yang masuk pada 

kriteria inklusi. 

4.3 Bahan Penelitian  

4.3.1 Kriteria Data Inklusi 

Kriteria inklusi adalah  kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). 

Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu : 

1. Resep obat pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 

2017. 

2. Resep obat golongan Statin (Simvastatin dan Atorvastatin) pada 

pasien rawat jalan. 

4.4 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan 

data. Instrumen penelitian ini yaitu buku register rawat jalan dan resep 

(Notoatmodjo, 2012).  
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4.5 Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 

2017 di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata kota Batu.   

4.7 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah penilai atau kategori dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk mempelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Notoatmodjo, 2012). Variabel penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 4.1  

Tabel IV.1 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Definisi operasional 

Resep Resep yang digunakan adalah  resep yang terdapat  

obat golongan Statin (Simvastatin dan Atorvastatin) 

pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 

2017.  

ATC ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) adalah kode 

untuk menentukan klasifikasi. Kode ATC obat 

golongan Statin yaitu Simvastatin dengan kode 

C10AA01 dan untuk Atorvastatin dengan kode 
C10AA05. 

DDD DDD diasumsikan rata-rata peresepan dosis per hari 

untuk obat yang digunakan utama pada orang dewasa 

(WHO, 2016).  

Mencari kode ATC obat 

golongan Statin pada 

situs WHO 

Didapatkan kode ATC untuk 
obat golongan Statin 

(Simvastatin dan Atorvastatin) 

beserta unit DDD 

Unit golongan 

Simvastatin dan 

Atorvastatin  dimasukan 

pada rumus WHO untuk 
mendapatkan hasil  

DDD/1000 penduduk/hari  

Hasil dari DDD/1000 

penduduk/hari dari obat 

golongan Statin (Simvastatin 

dan Atorvastatin) akan 

dibandingkan dengan nilai 

standar DDD dari WHO Index 

setiap bulan  
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Variable Penelitian Definisi Operasional 

        KPPRJ Total kunjungan pasien rawat jalan pada bulan 
Oktober, November, dan Desember Tahun 2017 di 

Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Kota Batu. 

Simvastatin Obat golongan Statin yang digunakan untuk 

menentukan kode ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical) dan perhitungan pada unit DDD (Defined 

Daily Dose)                     

Atorvastatin Obat golongan Statin yang digunakan untuk 

menentukan kode ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical)  dan perhitungan pada unit DDD  (Defined 

Daily Dose)                     

 

4.8 Analisis Data 

Pengolahan analisa data yang didapatkan untuk mengetahui indikasi 

ATC/DDD yaitu mengidentifikasi obat golongan Statin (Simvastatin dan 

Atorvastatin) dengan metode ATC yang dapat dilihat pada tabel obat golongan 

Statin. 

Perhitungan DDD diperoleh dari keseluruhan resep pada bulan Oktober, 

November, dan Desember tahun 2017, kemudian menghitung obat golongan 

Statin (Simvastatin dan Atorvastatin) di Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata 

Kota Batu. 

4.9 Cara Menentukan Kode ATC 

1. Membuka situs yang terdapat dalam WHO yaitu: 

(https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ ) 

2. Mengarahkan kursor pada tulisan ATC/DDD Index, setelah itu tuliskan 

nama obat yang akan diteliti (Pencarian nama obat menggunakan tiga 

huruf minimal yang harus dituliskan pada kotak nama), lalu arahkan 

kursor pada tulisan search. 

3. Setelah itu akan muncul kode obat dan golongannya seperti contoh : 

C10 Lipid modifying agents lalu diklik, dan berikutnya diklik C10A ; 

Lipid modifying agents, plain akan muncul jenis obat golongan obat 

dislipidemia 

 

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
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4. Seperti contoh kode C10AA ;  HMG CoA reductase inhibitors, setelah 

itu akan muncul semua jenis obat  golongan dislipidemia yang diteliti, 

dan didapatkanlah kode ATC dan nilai DDD untuk setiap obatnya 

seperti pada contoh Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 

 Tabel IV.2 Struktur kode ATC Simvastatin 

 

Struktur ATC  

Level 1, kelompok utama anatomi C ;  Cardiovascular system 

Level 2, kelompok utama farmakologi C10  ; Lipid modifying agents 

Level 3, kelompok farmakologi C10A ; lipid modifying agents, plain 

Level 4, kelompok kimia C10AA ;  HMG CoA reductase 

inhibitors 

Level 5, kelompok zat kimia C10AA01 ; Simvastatin 

                (WHO, 2017) 

Tabel IV.3 Struktur kode ATC Atorvastatin 

Struktur ATC  

Level 1, kelompok utama anatomi C ;  Cardiovascular system 

Level 2, kelompok utama farmakologi C10  ; Lipid modifying agents 

Level 3, kelompok farmakologi C10A ; lipid modifying agents, plain 

Level 4, kelompok kimia C10AA ;  HMG CoA reductase 

inhibitors 

Level 5, kelompok zat kimia C10AA05 ; Atorvastatin 

                (WHO,2017) 

Tabel IV.4 Nilai DDD Simvastatin dan Atorvastatin 

ATC Code 

Note 

Name DDD U Adm.R  

C10AA01 Simvastatin 30 Mg O  

C10AA05 Atorvastatin 20 Mg O  

                         (WHO, 2017) 

4.10 Cara Perhitungan DDD 

Perhitungan DDD jika unit nilai DDD menggunakan satuan gram (g), 

maka dosis sediaan obat dislipidemia tetap dalam satuan gram (g) dan jika satuan 

unit nilai DDD milligram (mg) maka sediaan juga tetap dalam satuan milligram 

(mg). Kemudian dihitung peresepan obat Simvastatin dan Atorvastatin pada tiga 

bulan pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2017. Setelah itu 

DDD dihitung dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan WHO 
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Collaborating Centre berdasarkan masing-masing jenis obat. Rumus untuk 

menghitung DDD yang ditentukan oleh WHO yaitu :  

Rumus DDD dari WHO : 

DDD/ 1000 penduduk / Hari = 
                                  (  )     

                               (    )
 

Rumus diatas merupakan rumus yang digunakan untuk perhitungan dosis 

harian obat Simvastatin dan Atorvastatin setiap bulannya pada bulan Oktober, 

November, dan Desember Tahun 2017 sehingga didapatkan hasil dosis harian 

yang digunakan dalam waktu satu bulan. Untuk mengetahui hasil akhir dari nilai 

DDD/ 1000 Penduduk / hari maka dilakukan tahapan perhitungan secara bertahap. 

4.11 Tahapan Perhitungan DDD/ 1000 KPRJ/ Bulan 

4.11.1 Perhitungan Jumlah Peresepan Simvastatin dan Atorvastatin  

Untuk menghitung jumlah peresepan Simvastatin dan Atorvastatin maka 

digunakan rumus perhitungan jumlah peresepan obat Simvastatin dan Atorvastatin 

setiap bulannya. Rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah peresepan 

Simvastatin dan Atorvastatin setiap bulannya pada bulan Oktober, November, dan 

Desember Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel IV.5 Rumus Jumlah Peresepan Simvastatin atau Atorvastatin Pada Bulan 

Oktober, November, dan Desember Tahun 2017 

Kekuatan sediaan (mg) X Jumlah obat Simvastatin atau Atorvastatin yang 

diresepkan/bulan 

 

4.11.2 Perhitungan Obat Simvastatin atau Atorvastatin Dalam Satuan Bulan 

Berdasarkan WHO Index 

Setelah perhitungan jumlah peresepan Simvastatin dan Atorvastatin maka 

langkah ke dua yaitu menghitung obat Simvastatin dan Atorvastatin dalam satuan 

bulan berdasarkan WHO Index. Rumus yang digunakan untuk perhitungan dalam 

satuan bulan obat Simvastatin dan Atorvastatin berdasarkan WHO Index dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel IV.6 Rumus Dosis Harian Simvastatin atau Atorvastatin /1000  

penduduk/bulan berdasarkan WHO Index 

DDD Simvastatin berdasarkan WHO  : 30 mg 

DDD Atorvastatin berdasarkan WHO : 20 mg 

 

Rumus Dosis Harian berdasarkan WHO Index: 

 

(

                                                                
                                                   

                                                       
) 

 

 

4.11.3 Perhitungan Kunjungan Pasien Rawat Jalan (KPRJ) / 1000 

Penduduk/ Bulan pada Oktober, November, dan Desember Tahun 

2017 

 

Setelah diketahui hasil perhitungan dalam satuan bulan berdasarkan WHO 

Index maka langkah ketiga dapat menghitung kunjungan pasien rawat jalan 

(KPRJ) / 1000 penduduk/ bulan (Oktober, November, dan Desember). Rumus 

perhitungan kunjungan pasien rawat jalan (KPRJ)/ 1000 penduduk/ bulan dapat 

dilihat pada Tabel 4.7 

Tabel IV. 7 Rumus Perhitungan KPRJ/ 1000 Penduduk/ Bulan 

Rumus Kunjungan Pasien Rawat Jalan (KPRJ)/ 1000 penduduk/ Bulan :   
                  

              
 

 

4.11.4 Perhitungan DDD Simvastatin atau Atorvastatin / 1000 Penduduk / 

Bulan  

Setelah diketahui hasil dari perhitungan jumlah total kunjungan pasien 

rawat jalan (KPRJ)/ 1000 penduduk/ bulan langkah ke empat yaitu perhitungan 

DDD Simvastatin atau Atorvastatin/1000 Penduduk/ bulan. Rumus perhitungan 

DDD Simvastatin atau Atorvastatin/1000 KPRJ/ bulan dapat dilihat pada Tabel 

4.8 
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Tabel IV.8 Rumus Perhitungan DDD/ 1000 Penduduk/ Bulan 

 

4.11.5 Perhitungan DDD Simvastatin atau Atorvastatin/1000 Penduduk/Hari 

Perhitungan DDD Simvastatin atau Atorvastatin/1000 penduduk/ bulan 

telah diketahui maka langkah terakhir atau langkah ke lima yaitu perhitungan 

DDD Simvastatin atau Atorvastatin/1000 penduduk/ hari sehingga mendapatkan 

hasil populasi dari obat Simvastatin dan Atorvastatin untuk dosis harian. Rumus 

perhitungan DDD Simvastatin atau Atorvastatin/1000 penduduk/ hari dapat dilihat 

pada Tabel 4.9 

Tabel IV.9 Rumus Perhitungan DDD/ 1000 Penduduk/ Hari 

  

Nilai yang dihasilkan dari perhitungan DDD/ 1000 penduduk / hari dapat 

dibandingkan dengan nilai standar dari WHO Index. Perhitungan DDD digunakan 

untuk mengetahui dosis rata-rata peresepan dislipidemia obat Simvastatin dan 

Atorvastatin per hari untuk pasien dewasa.   

 

 

 

 

Rumus DDD /1000 Penduduk/ Bulan  = 

                                                                

                                   (    )
 

Rumus DDD /1000 Penduduk / Hari   

 
                                                                 

       
 


