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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, disiplin ilmu yang dipakai adalah ilmu anestesi. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di bagian instalasi catatan medik RSUP dr. 

Kariadi Semarang. Penelitian, pengumpulan data dan analisis data dilakukan 

sejak bulan Maret 2013- Juli 2013. 

 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan 

penelitian belah lintang (cross sectional) dan menggunakan pendekatan 

retrospektif. 

 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi Target 

 Populasi target dari penelitian ini adalah semua pasien sepsis yang 

mendapatkan terapi insulin di ruang Intensive Care Unit (ICU). 
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4.4.2 Populasi Terjangkau 

 Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah semua pasien sepsis yang 

mendapat terapi insulin di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP dr. Kariadi 

Semarang periode Januari 2011- Desember 2011. 

 

4.4.3 Sampel 

4.4.3.1 Kriteria Inklusi 

 Semua pasien sepsis yang mendapatkan terapi insulin di ruang 

Intensive Care Unit (ICU) RSUP dr. Kariadi Semarang. 

 

4.4.3.2Kriteria Eksklusi 

 Sampel yang dikeluarkan dari penelitian, dikarenakan oleh: 

 Pasien meninggal dalam waktu <24 jam perawatan 

 Catatan medik tidak terbaca dengan jelas 

 Catatan medik tidak lengkap 

 

4.4.4 Cara Sampling 

 Sampling dilakukan dengan mengumpulkan catatan medik dari pasien 

sepsis yang masuk ke ruang ICU RSUP dr. Kariadi Semarang selama periode 

Januari 2012 sampai dengan Januari 2013 yang mendapatkan insulin. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode consecutive sampling. 
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4.4.5 Besar Sampel 

 Besar sampel sebanyak jumlah pasien sepsis yang dirawat di ruang 

ICU RSUP dr. Kariadi Semarang selama periode Januari 2011 sampai dengan 

Desember 2011 yang mendapatkan insulin. 

 

4.5 Cara Pengumpulan Data 

Data merupakan data primer yang didapat dari catatan medik di 

instansi catatan medik RSUP dr. Kariadi Semarang. Yang perlu didata antara 

lain nama pasien, usia, jenis kelamin, kadar glukosa sebelum dan sesudah 

pemberian insulin, cara pemberian insulin. 

 

4.6 Variabel Penelitian 

Variabel terikat : Terapi insulin 

Variabel bebas  : Kadar glukosa darah pasien 

Variabel perancu : Resistensi insulin 

4.7 Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi operasional 

No Variabel Ukuran Skala 

1 Terapi insulin 

Cara pemberian insulin pada 

pasien sepsis 

 Nominal 

2 Kadar glukosa darah 

Kadar glukosa darah yang 

diukur pada sebelum dan 

sesudah pemberian insulin pada 

pasien sepsis. 

Mg/dL Rasio 
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4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Analisa Data 

Data dianalisa dengan menggunakan komputer. Adapun tahapan dalam 

pengolahan data adalah:  

1. Data yang terkumpul disiapkan (data cleaning, tabulasi dan koding), 

tentukan tipe data, data jenis kelamin, cara pemberian insulin dan umur 

disajikan dalam bentuk  persentase dan frekuensi, sedangkan untuk 

data kadar glukosa darah yang merupakan skala numerik disajikan 

dalam bentuk rerata dan simpang baku. 

Populasi terjangkau 

Kriteria inklusi 

Sampel penelitian 

Kriteria eksklusi 

Pengumpulan data 

Terapi insulin Kadar glukosa  

Uji statistik 

Kesimpulan 
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2. Jika sebaran data normal, maka dilakukan uji parametrik, sedangkan 

jika tidak normal maka dilakukan uji non parametrik. 

3. Uji hipotesis dianggap bermakna jika p<0,05. 

 

4.10 Etika Penelitian 

Pada penelitian ini ethical clearance diperoleh dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran UNDIP / RS. Dr. Kariadi 

Semarang 

 


