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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

4.1.1  Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang ilmu Mikrobiologi 

Klinik dan ilmu penyakit infeksi. 

4.1.2  Ruang lingkup tempat 

Penelitian ini mengambil sampel pasien rawat inap RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan  mulai bulan Juni sampai Juli 2013 diinstalasi rekam 

medik RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan menggunakan catatan medik pasien ISK dannon 

ISK yang dirawat selama periode Januari 2011-Desember 2012. 

 

4.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional-analitik dengan desain case control  

untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap pasien dengan komorbid ISK dan pasientanpa 

komorbid ISK menggunakan data rekam medik. 

 

 

 

 

4.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.4.1  Populasi target 

Populasi target penelitian ini adalah semua pasien rawat inap di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang yang mempunyai risiko menderita ISK. 
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4.4.2  Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalahpasien rawat inap di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang yang mempunyai risiko menderita ISK selama periode Januari 2011-

Desember 2012. 

4.4.3  Sampel 

Sampel penelitian ini adalah pasien rawat inap di RSUP Dr. Kariadi 

Semarangyangmempunyai risiko menderita ISK selama periode Januari 2011-

Desember 2012serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Pasien rawat inap lebih dari 2x24 jam 

2. Diperiksa kultur urin di laboratorium Mikrobiologi RSUP Dr. Kariadi Semarang 

3. Usia >18 tahun 

4. Terpasang kateter urin 

4.4.3.2 Kriteria eksklusi 

   1. Catatan medik pasien tidak lengkap  

 

4.4.4  Penghitungan besar sampel 

Dihitung menggunakan rumus besar sampel untuk beda rerata 2 kelompok,dengan 

langkah: 

𝑛1 = 𝑛2 = 2  
 𝑍𝛼+𝑍𝛽 𝑠

 𝑥1 − 𝑥2 
 

2

 

 dimana: 

 n= besar sampel minimal 

 s= simpang baku kedua kelompok 

 𝑥1 − 𝑥2= perbedaan lama rawat inap yang diinginkan 

 Zα= deviat baku alpha, yaitu 1,96 

 𝑍𝛽= deviat baku beta, yaitu 0,842 
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𝑛1 = 𝑛2 = 2  
 1,96 + 0,842  𝑥 10

4
 

2

 

 
𝑛1 = 𝑛2 = 98,14 

Sehingga jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah  196untuk 2 kelompok 

sampel. 

 

4.4.5  Cara sampling 

Sampel untuk kelompok ISK diambil secara simple random sampling,  

sedangkansampel untuk kelompok non ISK diambil denganmelakukan matching 

sesuai komorbid dan usia kurang lebih terpaut 5 tahun. 

 

4.5 Variabel Penelitian 

4.5.1  Variabel bebas 

Variabel bebas dalampenelitianini adalahkomorbid ISK dengan skala variabel 

nominal. 

4.5.2  Variabel tergantung 

Variabel tergantung dalam  penelitianini adalah  lama  rawat inap pasien dengan 

skala variabel rasio. 

 

4.6 Definisi Operasional 

Tabel 3.  Definisi Operasional 

Variabel Definisi operasional Skala 

Komorbid ISK ISK yang terjadi bersamaan 

dengan penyakit primer 

pasien dan ditemukan 

setelah 2x24 jam perawatan 

di rumah sakit. 

ISK= bila data kultur urin 

positif bakteriuria ≥10
5
 

Nominal 
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cfu/ml. 

Non ISK= bila data kultur 

urin steril. 

Lama rawat inap Durasi satu episode rawat 

inap. Penilaiannyaadalah 

dengan mengekstraksi durasi 

tinggal di rumah sakit yang 

diukur dalam hari. 

Rasio 

 

   

4.7 Cara Pengumpulan Data 

  Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dari pasien rawat inap RSUP Dr. 

Kariadi Semarang yang mempunyai risiko menderita ISK. Data diambil dari catatan 

medik pasien selama periode penelitian.  

 

 

 

4.8 Alur Penelitian 



25 

 

 

 

 

4.9 Analisis Data 

1. Pengolahan data dilakukan dengan berbagai tahap yaitu : 

a. Coding yaitu data diberi kode yang sesuai dengan kriteria masing-masingvariabel. 

Data kultur urin 

pasien rawat inap 

Penelusuran  catatan medik 
pasien (komorbid, usia, lama 

rawat inap) 

Analisis data 

Gambar Alur Penelitian 

ISK dengan hasil 

kultur bakteriuria 

≥100.000 cfu/ml urin 

Penyajian data 

Mencari sampel kontrol (non 
ISK) dengan caramatching 

(komorbid dan usia) 

Pengumpulan data 
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b. Entry yaitu memasukkan data ke dalam program komputer. 

c. Editing atau koreksi meliputi kelengkapan jawaban dan tulisan yangkurang jelas. 

d. Cleaning.  

2. Analisis data dengan uji t berpasangan untuk mengetahui perbedaan lama rawat inap 

pada pasien dengan komorbid ISK dan tanpa komorbid ISK jika sebaran datanya 

normal. Uji Wilcoxon digunakan jika sebaran data tidak normal. 

3. Interpretasi, yaitu mengartikan hasil analisis yang diperoleh. 

 

4.10  Etika Penelitian 

Ijin penelitian dilakukan dengan meminta ethical clearance dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro/RSUP Dr. Kariadi 

Semarang, dan supervisor/penanggung jawab bagiancatatan medik RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. Identitas pasien akan dirahasiakan dan seluruh biayayang berhubungan dengan 

penelitian ini akan menjadi tanggung jawab peneliti. 

 

 

 

 

 


