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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini bersifat observasional, dilakukan dengan cara deksriptif dan 

retrospektif.  

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

 Seluruh pasien dengan diagnosis open fracture grade III yang melakukan 

pengobatan di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Dr.Saiful Anwar Malang. 

4.2.2 Sampel 

 Semua pasien yang terdiagnosis menderita open fracture grade III, yang 

diberikan kombinasi antibiotik sefazolin dengan gentamisin di instalasi rawat inap 

Rumah Sakit Umum Dr.Saiful Anwar Malang. 

4.2.3 Kriteria Data Inklusi 

 Kriteria inklusi mencakup semua pasien yang terdiagnosa open fracture 

grade III dengan data Rekam Medik Kesehatan (RMK) untuk mendapatkan 

penggunaan kombinasi antibiotik sefazolin dengan gentamisin.  

4.2.4 Kriteria Data Eksklusi 

Tidak terdapat kriteria eksklusi dalam penelitian ini. 

 4.3 Bahan Penelitian 

RMK pasien yang terdiagnosis open fracture grade III di RSSA Malang, 

serta lembar observasi harian pasien.  

4.4 Instrumen Penelitian 

 Lembar pengumpulan data, tabel induk, lembar data klinik dan laboratorium.
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4.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat  :  Rumah Sakit Umum Dr.Saiful Anwar Malang 

 Waktu   : Maret – April 2019 

4.6 Definisi Operasional 

- Pasien  

Pasien yang terdiagnosisopen fracture grade III yang mendapatkan terapi 

kombinasi antibiotik sefazolin dengan gentamisin.  

- Open Fracture grade III 

Patah tulang dengan kulit atau salah satu rongga tubuh menerobos keluar, 

disertai kerusakan jaringan lunak yang luas; komponen penghancuran parah. 

- Data Klinik 

Data yang menunjukkan tanda klinik pada pasien berupa nadi, tekanan darah, 

nyeri, suhu.  

- Data Laboratorium 

Data dari pemeriksaan laboratorium pasien, mencakup: pemeriksaan faal 

homeostatis, leukosit,LED. 

- Data Demografi  

Data yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, BB, TB, dan status pasien.  

- Pemberian Obat 

Obat dalam penelitian ini adalah kombinasi antibiotika sefazolin dan 

gentamisin, yang mempunyai berbagai macam nama dagang dan generik.  

- Dosis 

Kecuali dinyatakan lain, dosis maksimum adalah dosis maksimum dewasa 

untuk pemakaian melalui mulut, injeksi subkutis dan rektal. Dosis lazim 

dewasa, dosis lazim bayi dan anak hanya merupakan petunjuk dan tidak 

mengikat.  

- Interval 

Interval adalah jarak waktu pemberian obat antara yang pertama dan 

berikutnya dalam terapi obat yang sama. 

- Rute 

Rute adalah cara obat diberikan pada pasien.  



61 

 

 

 

4.7 Metode Pengumpulan Data 

 Tahapan Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a) Melakukan identifikasi pada seluruh data pasien periode 1 januari 2016 – 31 

Desember 2018 dengan diagnosis open fracture grade III. 

b) Data yang terdapat dalam RMK kemudian dipindahkan dan dimasukkan 

dalam LPD (Lembar Pengumpul Data). 

c) Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat : 

- Data demografi pasien (nama, umur, jenis kelamin, BB, TB, dan 

status pasien) 

- Riwayat penyakit  

- Diagnosa data laboratorium, serta data klinik 

- Terapi kombinasi antibiotik sefazolin dengan gentamisin yang 

diterima pasien (jenis dan kombinasi obat, dosis, rute, interval, lama 

pemberian). 

4.8       Studi Penggunaan Obat 

 Data yang telah didapatkan, selanjutnya akan diolah untuk mengetahui :  

a) Hubungan antara data laboratorium, data klinik, dan tujuan terapi kombinasi 

antibiotik sefazolin dengan gentamisin. 

b) Identifikasi  rute, dosis, interval, dan lama pemberian. 

c) Data yang berhubungan dengan pola penggunaan kombinasi antibiotik 

sefazolin dengan gentamisin, disajikan dalam bentuk tabel dan persentase. 

 

 


