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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian observasional karena peneliti tidak 

memberikan perlakuan terhadap sampel. Rancangan Penelitian akan dijelaskan 

secara deskriptif dan data dikumpulkan bersifat retrospektif dengan metode 

consecutive sampling. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

pola penggunaan insulin long-acting pada pasien diabetes mellitus tipe 2. 

Penelitian retrospektif karena dilakukan dengan pengolahan data rekam medik 

kesehatan (RMK) pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo pada 26 

Juli 2019. 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

 

4.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi penelitian adalah seluruh pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Daerah Sidoarjo dengan diagnosa akhir diabetes mellitus tipe 2 dengan 

penggunaan Insulin long-acting pada periode Januari 2019 – Juni 2019. 

4.3.2 Sampel Penelitian  

Sampel penelitian adalah seluruh pasien rawat inap di Rumah Sakit Umun 

Daerah Sidoarjo dengan diagnosa akhir diabetes mellitus tipe 2 dengan 

penggunaan Insulin  long-acting yang memenuhi kriteria inklusi. 

 

4.3.3 Kriteria Inkulusi  

Sampel adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 pada rawat inap dengan 

pengunaan Insulin long-acting yang dirawat dalam periode Januari 2019 – Juni 

2019. 
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4.3.4 Kriteria Eksklusi 

Sampel adalah penderita diabetes mellitus tipe 2 pada rawat inap dengan 

penggunaan Insulin selain long-acting yang dirawat dalam periode Januari 2019 –  

Juni 2019. 

4.4 Jumlah Sampel  

Sampel yang dipakai adalah seluruh sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan dibatasi oleh waktu (time limit), yaitu dari Januari 2019 – Juni 2019. 

4.5 Bahan Penelitian  

Rekam Medik Kesehatan (RMK) pasien dengan diagnosa Diabetes 

Mellitus Tipe 2 yang menggunakan Insulin Long-Acting di Rumah Sakit Umum 

Daerah Sidoarjo pada periode Januari 2019 – Juni 2019. 

4.6 Instrument Penelitian  

Table induk, lembar pengumpulan data, serta lembar data klinik dan data 

laboratorium.  

4.7 Definisi Operasional  

1. Penderita Diabetes Mellitus  

Penderita diabetes mellitus adalah penderita yang mengalami gejala 

poliuria, polidipsia dan penurunan berat badan tanpa diketahui 

sebabnya ditambah kadar GDP ≥125 mg/dl atau kadar GDA2 jpp ≥ 

200 mg/dl yang didiagnosis oleh dokter  

2. Table Induk  

Table yang berisikan data terapi obat, data klinik, data darah sehingga 

dapat dianalisa menurut jenis terapi, rute pemberian, dan frekuensi 

terapi yang diberikan. 

3. Jenis Obat  

Insulin yang diberikan kepada pasien diabetes mellitus tipe 2, 

khususnya Insulin long-acting baik long-acting tunggal maupun long-

acting kombinasi dan OAD yang menyertainya. 
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4. Rute Pemberian  

Jalur dimana terapi insulin diberikan pada pasien diabetes mellitus 

tipe 2. 

5. Frekuensi 

Penggunaan Insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam sehari. 

6. Rekam Medik Lengkap 

Dokumen yang mengandung informasi yang dibutuhkan oleh peneliti 

meliputi, data demografi pasien, data klinik, data laboratorium pasien. 

7. Interval  

Adalah selang waktu pemberian obat dengan pemberian obat pada 

jenis obat yang sama  

8. Lama Pemberian  

Adalah waktu pemberian obat dihitung dari hari pertama sampai hari 

terakhir diberikan.  

9. Analisa Data  

Merupakan proses pengolahan data terapi meliiti dosis, rute 

pemakaian, lama pemakaian, efek samping obat, interaksi obat dan 

outcome terapi pasien saat keluar rumah sakit yang dihubungkan 

dengan diagnosa, data klinik dan data laboratorium  

10. Data Klinik 

Adalah data tekanan darah, urinilisis, dan pemeriksaan labortaorium 

11. Data Laboratorium  

Adalah data pemeriksaan hitung darah lengkap, pembekuan darah, 

urea elektrolit kreatin dan fungsi hati termasuk kadar alumin 

12. Data Demografi  

Adalah data pasien meliputi jenis kelamin, umur usia, berat badan dan 

tinggi badan. 

 


