
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi bidang Mikrobiologi klinik dan infeksi. 

 

4.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.Penelitian ini 

dilakukan bulan Maret – Juli 2013.  

 

4.3  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan uji diagnostik pemeriksaan leukosituria, dan bakteriuria mikroskopis 

langsung dibandingkan dengan kultur urin sebagai baku emasnya. 

 

4.4  Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi Target 

Populasi target penelitian ini adalah semua sampel urin dari pasien di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

 



 

4.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah sampel urin pasien dengan 

diagnosis klinis ISK di RSUP Dr. Kariadi Semarang selama bulan Mei 2013-

Juli 2013. 

4.4.3 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah sampel urin pasien dengan diagnosis klinis 

ISK di RSUP Dr. Kariadi Semarang selama bulan Mei 2013- Juli 2013 serta 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.4.3.1 Kriteria Inklusi 

1) Pasien usia > 14 tahun 

2) Pasien dengan diagnosa awal ISK karena disertai tanda dan gejala ISK 

4.4.3.2 Kriteria Eksklusi 

1) Terdapat kontaminan pada spesimen urin (tumbuh ≥ 3 macam organisme 

pada kultur urin) 

  

4.4.4 Cara Sampling 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan consequtive 

sampling, dimana setiap pasien yang memenuhi kriteria inklusi akan dianalisis. 

 

4.4.5 Besar Sampel 



Dihitung menggunakan rumus besar sampel untuk penelitian diagnostik, 

dengan langkah : 

1) Menentukan besar sampel yang didiagnosis positif oleh baku emas 

Besar sampel dihitung dengan rumus besar sampel untuk uji diagnostik dengan 

interval kepercayaan 95%. Sensitivitas metode uji leukosituria dan bakteriuria 

mikroskopis langsung yang diharapkan adalah 81-94%. Untuk uji sensitivitas 

diperlukan jumlah sampel minimal : 

𝑁 =
𝑧𝛼

2𝑃𝑄

𝑑2
 

 N= besar sampel minimal 

 P= sensitivitas yang diinginkan 81% 

 Q =1-P, yaitu 0,19 

 d =presisi penelitian, yaitu 10% 

 Zα=deviat baku alpha, yaitu 1,96 

Sehingga, 𝑁 =
 1,96 2𝑥0,81𝑥0,19

(0,1)2  

𝑁 =  59,1 

2) Menghitung besar sampel keseluruhan dengan melakukan koreksi 

prevalensi kasus, dengan besar sampel untuk uji diagnostik : 

𝑁′ =
N

𝑃𝑟
 

N’ : Besar sampel untuk uji diagnostik 

N : Besar sampel yang didiagnosis positif oleh baku emas 



Pr : Prevalensi kasus ISK 

𝑁′ =  
59,1

0.67
 

𝑁′ = 88,2 

Sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah 89 sampel. 

 

4.5  Variabel Penelitian 

4.5.1  Variabel prediktor 

Variabel prediktor dalam  penelitian ini adalah pemeriksaan untuk diagnosis 

ISK menggunakan metode leukosituria dan bakteriuria mikroskopis langsung 

dengan skala variabel nominal. 

4.5.2  Variabel hasil akhir atau outcome 

Variabel hasil akhir dalam penelitian ini adalah pemeriksaan untuk diagnosis 

ISK menggunakan metode kultur urin dengan skala variabel nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.6  Definisi Operasional Variabel 

Tabel 5. Definisi Operasional 

No Istilah Definisi Skala 

1 ISK ISK menunjukkan ditemukannya minimal 

satu tanda atau gejala: demam , urgency, 

frequency, dysuria, nyeri suprapubik, nyeri 

costovertebral.
22 

Nominal 

2 Kultur urin Pemeriksaan yang digunakan sebagai gold 

standart diagnosis ISK dengan metode 

penanaman spesimen urin segar pada media 

agar MacConkeydan Nutrient agar. 

Dikelompokan menjadi: 

1. Positif : Terdapat pertumbuhan kuman 

dalam bentuk koloni dengan nilai > 10
5
 

untuk bakteri dan > 10
3
 untuk candida 

2.  Negatif : Tidak terdapat adanya koloni 

kuman di media penanaman. 

Nominal  

3 Uji bakteriuria Pemeriksaan mikroskopis langsung dengan 

pengecatan gram pada spesimen urin segar 

untuk melihat adanya bakteri. 

Dikelompokan menjadi: 

1. Positif : Ditemukan adanya bakteri pada 

preparat urin yang sudah dicat gram 

2.  Negatif : Tidak ditemukan bakteri atau 

ditemukan bakteri lebih dari 3 jenis. 

Nominal  

4 Uji Leukosituria Pemeriksaan mikroskopis langsung dengan 

pengecatan gram pada spesimen urin segar 

tanpa sentrifugasi untuk melihat adanya 

leukosit. 

Dikelompokan menjadi: 

1. Positif : Ditemukan sel leukosit ≥ 3/LPB 

2.  Negatif : Tidak terdapat adanya leukosit 

Nominal  

5 Sensitivitas Proporsi hasil pemeriksaan urin segar yang 

menunjukkan hasil positif baik pada 

metode baku emas maupun pada metode 

yang diuji dibandingkan dengan seluruh 

hasil positif pada metode baku emas saja 

Numerik 



6 Spesifisitas Proporsi hasil pemeriksaan urin segar yang 

menunjukkan hasil negatif baik pada 

metode baku emas maupun pada metode 

yang diuji dibandingkan dengan seluruh 

hasil negatif pada metode baku emas saja 

Numerik 

7 Nilai prediksi 

positif 

Probabilitas pasien menderita ISK pada 

pasien yang memiliki hasil positif pada 

metode diagnosis ISK 

Numerik 

8 Nilai prediksi 

negatif 

Probabilitas pasien tidak menderita ISK 

pada pasien yang memiliki hasil negatif 

pada metode diagnosis ISK 

Numerik 

 

 

4.7  Cara Pengumpulan Data 

4.7.1 Bahan 

1) Urin 

2) Media agar MacConkey 

3) Media Nutrient Agar 

4) Bahan cat gram : 

a. Gram A : larutan Kristal violet 

b. Gram B : Larutan lugol/iodine (mordant) 

c. Gram C : ethanol 95% (decolorator) 

d. Gram D : larutan safranin atau air fuschin (counter stain) 

5) Akuades steril 

6) Immersion oil 

7) Kertas pembersih lensa dan larutan pembersih lensa. 

4.7.2 Alat 

1) Cawan petri 



2) Pipet 

3) Osse bulat 

4) Object glass 

5) Mikroskop  

6) Kertas tissue 

7) Bunsen burner 

4.7.3 Jenis Data 

Data yang diambil merupakan data primer dari observasi dan analisis 

spesimen urin pasien. 

4.7.4 Cara kerja 

1) Cara kerja pemeriksaan kultur urin
28

 

Prosedur pemeriksaan kultur urin pada penelitian ini menggunakan teknik 

osse terkalibrasi. Osse telah terkalibrasi untuk memindahkan 2µl urin ke 

media agar MacConkey dan Nutrient agar. 

 Urin yang telah dikocok perlahan, kemudian dimiringkan hingga 

membentuk lereng, Osse disentuhkan pada permukaan urin agar urin 

tertarik ke dalam osse. 

 2 µl urin diletakkan pada lempeng agar MacConkey dan nutrient agar, 

dibuat guratan membelah lempeng dengan membentuk garis tengah, diikuti 

dengan guratan-guratan rapat yang tegak lurus garis pertama, dan diakhiri 



dengan guratan-guratan miring yang memotong kedua kelompok guratan 

sebelumnya. 

 Lempeng diinkubasi semalaman pada suhu 35°C.  

2) Cara kerja pemeriksaan leukosituria
14

 

 Urin tanpa sentrifugasi di teteskan diatas object glass, difiksasi 

 Preparat dikeringkan, difiksasi, dicat dengan pengecatan gram. 

 Pulasan preparat ditempatkan di atas rak kotak pengecatan 

 Preparat digenangi dengan larutan kristal violet 30 detik. 

 Preparat dicuci dengan air selama 5 detik 

 Preparat digenangi dengan larutan lugol selama 1 menit 

 Preparat dicuci dengan air selama 5 detik 

 Preparat dilunturkan dengan ethanol selama 15-30 detik. Hati-hati dalam 

pelunturan, melakukan pelunturan dengan menuangkan tetes demi tetes 

sampai warna kristal violet kepucatan. Pelunturan jangan terlalu lama 

 Dicuci dengan air selama 5 detik 

 Digenangi dengan safranin 60-80 detik 

 Dicuci dengan air selama 5 detik 

 Preparat dikeringkan dengan menekankan kertas tissue (blotting) secara 

hati-hati, jangan digeserkan yang akan berakibat lepasnya preparat. 

 Preparat diamati dibawah mikroskop dengan perbesaran 100x 

3) Cara kerja pemeriksaan bakteriuria mikroskopis
29

 



 Dua tetes urin segar tanpa sentrifugasi diteteskan pada object glass. 

 Preparat dikeringkan, difiksasi, dicat dengan pengecatan gram. 

 Pulasan preparat ditempatkan di atas rak kotak pengecatan 

 Preparat digenangi dengan larutan kristal violet 30 detik. 

 Preparat dicuci dengan air selama 5 detik 

 Preparat digenangi dengan larutan lugol selama 1 menit 

 Preparat dicuci dengan air selama 5 detik 

 Preparat dilunturkan dengan ethanol selama 15-30 detik. Hati-hati dalam 

pelunturan, melakukan pelunturan dengan menuangkan tetes demi tetes 

sampai warna kristal violet kepucatan. Pelunturan jangan terlalu lama 

 Dicuci dengan air selama 5 detik 

 Digenangi dengan safranin 60-80 detik 

 Dicuci dengan air selama 5 detik 

 Preparat dikeringkan dengan menekankan kertas tissue (blotting) secara 

hati-hati, jangan digeserkan yang akan berakibat lepasnya preparat. 

 Preparat dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100x 

 

4.8 Alur Penelitian 

 

 

 

Populasi terjangkau 

Informed Consent 



Inkubasi 

semalam35°C 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.9 Analisis Data 

 Data yang telah diperoleh diolah dengan cara tabulasi dan ditampilkan dalam 

bentuk tabel atau grafik. Hasil uji diagnostik dinyatakan dalam tabel 2x2, 

kemudian dihitung sensitivitas, spesifisitas, akurasi, nilai prediksi positif, dan 

nilai prediksi negatif.  

Tabel 6. Tabel 2x2 Pemeriksaan Leukosituria Mikroskopis-Baku emas (kultur urin) 

  Baku Emas (Kultur Urin) 

Pemeriksaan 

Leukosituria 

Mikroskopis 

 
Positif Negatif Jumlah 

Positif A B A+B 

Negatif C D C+D 

Jumlah A+C B+D A+B+C+D 

 

Pengumpulan sampel urin 

Pengiriman sampel urin ke laboratorium 

mikrobiologi < 2 jam 

 

Uji diagnostik 

Kultur urin 

 

Preparat urin di fiksasi untuk 
pemeriksaan bakteriuria 

dengan pengecatan gram 
gram 

 

Preparat urin di fiksasi untuk 

pemeriksaan leukosituria 

dengan pengecatan gram  

Positif Positif Positif Negatif Negatif Negatif 



Tabel 7. Tabel 2x2 Pemeriksaan Bakteri Mikroskopis-Baku emas (kultur urin) 

  Baku Emas (Kultur Urin) 

Pemeriksaan Bakteriuria 

Mikroskopis 

 
Positif Negatif Jumlah 

Positif A B A+B 

Negatif C D C+D 

Jumlah A+C B+D A+B+C+D 

 

Tabel 8. Tabel 2x2 Pemeriksaan Leukosituria dan Bakteri Mikroskopis-Baku emas 

(kultur urin) 

  Baku Emas (Kultur Urin) 

Pemeriksaan 

Leukosituria dan 

Bakteriuria Mikroskopis 

 
Positif Negatif Jumlah 

Positif A B A+B 

Negatif C D C+D 

Jumlah A+C B+D A+B+C+D 

 

Keterangan : 

A. Positif murni bila hasil pemeriksaan uji-uji diagnostik dan baku emas positif 

B. Positif palsu bila hasil pemeriksaan uji-uji diagnostik positif tetapi baku emas 

negatif 

C. Negatif palsu bila hasil pemeriksaan uji-uji diagnostik negatif tetapi hasil 

pemeriksaan baku emas positif 

D. Negatif murni bila hasil pemeriksan uji-uji diagnostik negatif dan hasil 

pemeriksaan baku emas negatif 

Cara menentukan : 

Sensitivitas =
A

A+C
×100 % 

Spesifisitas =
D

B+D
× 100 % 

Akurasi =
A+D

A+B+C+D
× 100 % 



Nilai prediksi positif =
A

A+B
× 100 % 

Nilai prediksi negatif =
D

C+D
× 100 % 

Baku emas merupakan standart untuk pembuktian ada atau tidaknya penyakit pada 

pasien, dan merupakan sarana diagnostik terbaik yang ada (meskipun bukan yang 

termurah dan terbaik).  

 

4.10 Etika Penelitian 

 Ijin penelitian dilakukan dengan meminta ethical clerance dari Komisi 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro / RSUP Dr 

Kariadi Semarang, dan supervisor / penanggung jawab bagian laboratorium 

RSUP Dr. Kariadi Semarang. Identitas pasien akan dirahasiakan dan seluruh 

biaya yang berhubungan dengan penelitian ini akan menjadi tanggung jawab 

peneliti. 

 



4.11 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini hanya terbatas pada penilaian nilai sensitivitas, 

spesifisitas, nilai prediksi positif, dan nilai prediksi negatif pada sampel urin pasien 

dengan diagnosis klinis ISK, tetapi  penelitian ini tidak memperhitungkan apakah 

subjek penelitian sudah pernah mendapat antibiotik ISK sebelumnya. 

 

4.12 Jadwal Penelitian 

  Februari Maret April Mei Juni Juli 

Pembuatan proposal                                                 

Ujian proposal                                                 

Ethical clearance                                                 

Sampling                                                 

Mengumpulkan data                                                 

Pengolahan data                                                 

Analisis data                                                 

 Menulis laporan                                                 

Menulis artikel                                                 

 


