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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1   Rancangan Penelitian 

  Pada penelitian ini menggunakan metode observasional secara deskriptif 

tanpa dilaksanakannya perbandingan antar kelompok atau membandingkan 

dengan kelompok yang lain sehingga hanya melihat gambaran fenomena yang 

terjadi pada subjek penelitian dari suatu populasi. Pengumpulan data dilakukan 

secara retrospektif dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah  

consecutive sampling. Pada consecutive sampling, semua subjek yang ada dan 

memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah    

subjek yang diperlukan terpenuhi. 

4.2   Populasi dan Sampel  

4.2.1   Populasi  

Populasi penelitian ini adalah semua pasien yang didiagnosis sirosis 

hepatik dengan SBP (spontaneous bacteri peritoneum) dan melakukan 

pengobatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Jawa Timur pada periode waktu 

Januari 2016 – Desember 2018 

4.2.2   Sampel  

  Sampel penelitian adalah pasien yang didiagnosis sirosis hepatik dengan 

SBP (spontaneous bacteri peritoneum) di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Jawa 

Timur yang mendapatkan terapi antibiotik sefotaksim  dan memenuhi kriteria 

inklusi pada periode waktu Januari 2016- Desember 2018. 

4.2.3   Kriteria Data Inklusi 

  Pasien dengan diagnosa sirosis hepatik dengan SBP yang mendapatkan 

terapi antibiotik sefotaksim di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Jawa Timur dan 

disertai rekam medik kesehatan yang lengkap.  



49 

 
 

4.2.4   Kriteria data ekslusi 

  Kriteria data ekslusi meliputi : 

- Pasien sirosis hati dengan SBP yang tidak mendapatkan terapi 

sefotaksim. 

- Pasien dengan data rekam medis kesehatan tidak lengkap. 

4.3   Bahan Penelitian  

  Sebagai bahan penelitian adalah rekam medik kesehatan (RMK) dan 

lembar observasi harian untuk pasien dengan diagnosa sirosis hepatik dengan SBP 

di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Jawa Timur pada periode waktu Januari 2016- 

Desember 2018. 

4.4    Instrumen Penelitian 

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

laboratorium. 

4.5    Tempat dan waktu penelitian 

Tempat : di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Jawa Timur 

Waktu :  15 maret 2019 – 29 Maret 2019 

4.6   Definisi Operasional  

 Pasien sirosis hati dengan SBP 

Pasien yang didiagnosa sirosis hati dengan SBP dan mendapatkan 

terapi Sefotaksim di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Jawa Timur  

 Data klinik 

Data yang berhubungan dengan tanda klinik yang ditunjukkan sirosis 

hati dengan SBP pada pasien meliputi mual, muntah, udem, demam, 

nyeri perut, diare, ichterus dan hepatomegali. 

 Data laboratorium 

Data hasil analisis pemerikasaan laboratoium pasien dengan sirosis 

hati dengan SBP yang ditunjukkan pada pasien melputi pemerikasaan 

laboratorium pasien meliputi kadar albumin, lukosit, aspartat 

aminotransferase (AST), alanin aminotransferase (ALT) , jumlah sel 

PMN. 
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 Rekam medik kesehatan  

Data demografi pasien, riwayat penyakit, diagnosa, data klinik dan 

data laboratorium terkait serta terapi yang diperoleh pasien yang 

ditunjukkan pada tabel hasil penelitian 

 Data demografi 

Data pasien yang meliputi jenis kelamin, usia, status pasien. 

 Dosis  

Takaran atau jumlah dosis obat yang diberikan pada tiap kali 

pemberian. 

 Interval  

Selang waktu permberian obat pertama dan selanjutnya pada terapi 

obat yang sama. 

4.7   Metode  Pengumpulan Data  

  Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut 

a. Dilakukan identifikasi pada data pasien sirosis hati dengan 

Spontaneous Bacterial Peritoitis (SBP) di intalasi rawat inap RSUD 

Dr Saiful Anwar Malang Jawa Timur  

b. Dari rekam medik kesehatan (RMK) pasien dilakukan pemindahan 

data dan dimasukkan dalam lembar pengumpulan data (LPD) 

c. Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat  : 

- Data demografi pasien 

- Riwayat penyakit pasien 

- Diagnosis, data klinis dan data laboratorium 

- Terapi sefotaksim dan obat lain yang diterima pasien 
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4.8  Analisa Data  

  Data dari lembar pengumpulan data direkapitulasi dalam tabel dan 

dilakukan analisa data untuk mengetahui : 

a. Keterkaitan data laboratorium, data klinik, dan tujuan terapi sefotaksim 

pada pasien SBP. 

b. Identifikasi dosis pemakaian, interval pemberian, dan lama pemberian 

terapi SBP 

c. Data mengenai pola penggunaan obat cefotaksim yang disajikan dalam 

bentuk tabel, presentase dan diagram. 

 


