
 
 

 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

1.1 Rancangan Penelitian` 

 Penelitian yang akan dilakukan bersifat observasional. Penelitian melihat 

berdasarkan hasil data objek penelitian atau sampel yang telah digunakan. 

Rancangan penelitian dengan  mendeskripsikan atau melihat pola penggunaan 

obat Antibiotik Ceftriaxone pada pasien kaki diabetik dengan pengumpulan data 

yang dilakukan secara retrospektif atau melihat hasil catatan rekam medik sampel 

atau objek penelitian yang telah terjadi.   

1.2 Populasi dan Sampel  

1.2.1 Populasi 

 Populasi Penelitian adalah semua pasien yang menderita kaki diabetik 

yang telah di berikan Ceftriaxone. Pasien Mendapatkan pengobatan di instalasi 

rawat inap RSUD Pare periode Januari 2016 – Desember 2016. 

1.2.2 Sampel 

 Sampel meliputi semua pasien yang mengalami atau didiaognosis Kaki 

Diabetik yang mendapatkan terapi Ceftriaxone di Instalasi Rawat Inap RSUD 

Pare periode Januari 2016 – Desember 2016. 

1.2.3 Kriteria Data Inklusi  

 Kriteria Data Inklusi meliputi pasien yang didiagnosa penyakit kaki 

Diabetes di RSUD Pare, dengan data Rekam Medik Kesehatan (RMK) lengkap 

dengan terapi Antibiotik Ceftriaxone. 

1.2.4 Kriteria Data Eksklusi 

 Kriteria data Eksklusi meliputi :  

 Pasien meninggal pada hari pertama masuk Rumah Sakit 

 Pasien yang memaksa untuk pulang  pada selama kurang dari 3 hari 

 Pasien yang kakinya telah diamputasi oleh tenaga Medis 

 Pasien meninggal ketika menjalani terapi di rumah sakit
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1.3 Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian adalah RMK (Rekam Medis Kesehatan) pasien dengan 

diagnosis penyakit kaki diabetes di RSUD Pare dan berdasarkan hasil lembar 

observasi harian pada pasien periode Januari 2016 – Desember 2016. 

1.4 Instrumen Penelitian  

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

laboratorium. 

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat : Rumah Sakit Umum Daerah Pare  

 Waktu  : Desember sampai Februari 2018 

1.6 Definisi Operasional 

 Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 adalah pasien yang didiagnosa diabetes 

melitus tipe 2 

 Foot ulcer atau kaki diabetik yaitu luka pada kaki penderita diabetes yang 

berkembang menjadi infeksi disebabkan oleh bakteri aerob maupun 

anaerob. 

 Data klinik adalah data yang berhubungan dengan tanda klinik yang 

ditunjukkan pasien meliputi GCS, tekanan darah, denyut nadi, respiratory 

rate dan suhu. 

 Data laboratorium adalah data yang digunakan untuk menegakkan 

diagnosa diabetes melitus antara lain kadar gula darah puasa, kadar 

glukosa darah 2 jam postprandial, tes toleransi glukosa oral, HbA1c, 

elektrolit darah, kadar kolesterol total, kadar kolesterol HDL dan LDL 

serta kadar trigliserida. 

 Data demografi adalah data pasien yang meliputi jenis kelamin, usia, 

tinggi badan dan berat badan. 

 Jenis Obat yang disebutkan dalam penelitian ini adalah Antibiotik 

Ceftriaxone 

 Dosis obat adalah takaran obat yang dapat memberikan efek farmakologi 

yang tepat serta aman saat digunakan. 
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 Interval adalah selang waktu pemberian obat dengan pemberian obat pada 

jenis yang sama. 

 Lama pemberian adalah waktu pemberian obat dihitung dari pertama 

pemberian sampai hari terakhir pemberian. 

 Sembuh adalah keterangan pasien saat KRS yang berarti kembalinya 

keadaan pasien sebelum sakit atau keadaan dimana pulihnya kembali 

keutuhan atau integritas struktur dan fungsi tubuh setelah mengalami 

kondisi sakit, dan memungkinkan hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. 

 Ada Perbaikan adalah keterangan pasien saat KRS yang berarti sembuh 

fungsional, dimana pasien masih memiliki riwayat penyakit, namun gejala 

penyakit sudah tampak berhenti sehingga pasien dapat bekerja lagi dengan 

fungsi tubuh normal serta perlu dilakukan cek rutin untuk mengontrol 

perkembangan pasien karena apabila faktor pemicu kembali menyerang 

maka penyakit dapat kambuh kembali. 

 Meninggal adalah keterangan pasien saat KRS yang berarti berhentinya 

fungsi sirkulasi dan respirasi secara permanen. 

 Parestesia adalah sensasi kesemutan, menggelitik, menusuk-nusuk, atau 

pembakaran kulit seseorang tanpa efek fisik jangka panjang yang jelas. 

Manifestasi dari parestesia mungkin bersifat sementara atau kronis. 

 Revaskularisasi adalah Revaskularisasi artinya memperbaiki aliran 

darah arteri koroner yang tersumbat atau menyempit, sehingga darah bisa 

mengalir lancar 

 Claudication atau klaudikasio adalah nyeri yang timbul saat 

berolahraga. Klaudikasio biasanya merupakan gejala yang diakibatkan 

oleh adanya penyempitan arteri di tangan dan kaki menyempit sehingga 

menyebabkan kekurangan darah di sekitarnya, misalnya akibat penyakit 

arteri perifer. 

 Numbness adalah keadaan gejala mati rasa pada bagian tertentu tubuh. 

 Burning adalah rasa nyeri panas seperti terbakar yang biasa di derita oleh 

penyakit tertentu yang melibatkan penyakit berhubungan dengan efek 

penyakit dalam. 
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 Sharp Pain adalah keadaan nyeri seperti tertusuk benda tajam. 

 Turgor adalah sakit pada keadaan menekan atau pada bagian tubuh yang 

dijadikan penopang beban. 

 Gait Difficulties adalah keadaan sulit berjalan karena penyakit tertentu 

atau adanya rasa sakit pada kaki. 

 Night pain adalah rasa sakit yang muncul pada malam hari. 

 Fissure adalah adalah luka yang timbul akibat robekan yang berasal dari 

dalam tubuh maupun dari luar tubuh. 

 Corns adalah luka yang berbentuk seperti tekstur jagung dan mirip seperti 

bisul atau jerawat di tempat lupa 

 Calluses adalah penebalan dan pengerasan kulit akibat tekanan dan 

gesekan yang berlebihan. 

 Ulcers adalah Luka terbuka yang berasal kerusakan sel akibat factor dari 

luar maupun dalam tubuh.  

1.7 Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Dilakukan Identifikasi pada semua data pasien penderita Kaki Diabetik di 

instalasi rawat inap periode Januari 2016 – Desember 2016. 

b. Dari RMK (Rekam Medik Kesehatan) pasien dilakukan pemindahan data 

dimasukkan dalam LPD (Lembar Pengumpulan Data) 

c. Direkapitulasi pada tabel induk yang memuat : 

 Data demografi pasien (nama, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi 

badan). 

 Riwayat penyakit pasien 

 Diagnosis, data laboratorium dan data klinik 

 Terapi Antibiotik Ceftriaxone yang di terima pasien (macam dan 

kombinasi obat, rute pemakaian, interval pemakaian, interval 

frekuensi, dan lama pemberian). 
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1.8 Analisis Data 

 Mengolah data yang telah didapatkan untuk mengetahui : 

a. Melihat keterikatan data laboratorium, data klinik dan tujuan terapi 

Ceftriaxone pada pasien kaki diabet. 

b. Identifikasi pemberian dosis obat, frekuensi dan lama pemberian terapi 

Ceftriaxone pada penderita pasien kaki diabet. 

 


