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3.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 3 : Kerangka Konsep 

3.3 Hipotesis 

 Terdapat perbedaan kualitas penggunaan antibiotik secara kualitas pada 

anak dengan demam tifoid di kelas 3 dan non kelas 3 RSUP Dr. Kariadi. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Ruang Lingkup Penelitian 

4.1.1 Ruang lingkup ilmu 

Pada penelitian ini mencakup disiplin Ilmu Kesehatan Anak, dan 

Farmakologi. 

4.1.2 Ruang lingkup tempat 

 Penelitian dilakukan di Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. Kariadi. 

4.1.3 Ruang lingkup waktu 

 Pengumpulan dan analisis data dilakukan pada Maret 2013 – Juni 2013. 

 

4.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi observasional klinik dengan design cross-

sectional. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi penelitian 

Populasi penelitian ini diambil dari rekam medik pasien demam tifoid 

yang menjalani rawat inap di Bangsal Infeksi Anak RSUP Dr. Kariadi. 

 

 



30 
 

 

4.3.2 Sampel penelitian 

Rekam medik pasien anak dengan demam tifoid rawat inap kelas III dan 

non kelas III pada tahun 2011 yang menerima antibiotik. 

4.3.3 Kriteria inklusi 

 1) Data rekam medik pasien anak dengan demam tifoid rawat inap kelas 

III dan non kelas III pada tahun 2011 yang menerima antibiotik. 

4.3.4 Kriteria eksklusi 

 1) Pasien anak dengan demam tifoid yang mendapatkan antibiotik namun 

memaksa pulang sebelum program pemberian antibiotik tersebut 

selesai 

 2) Pasien anak dengan demam tifoid yang mempunyai diagnosis 

sekunder 

 3) Data rekam medik pasien anak yang kurang lengkap. 

 

4.4 Besar Sampel  

 Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus two 

sample situation, yaitu: 

 

N =  
 𝑍𝑎2 𝑉

𝑑2  

Za :  deviasi baku 

V : P1 (1 - P1 ) + P2 ( 1 - P2  ) 

d : presisi = 0,30 
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 Proporsi populasi yang diharapkan untuk P1 sebesar 50% dan P2 sebesar 

50% sehingga di dapatkan nilai V atau intermediate value sebesar 0,5. Peneliti 

menghendaki tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga nilai α = 5% dan Zα = 

1,96 dengan kesalahan prediksi yang dapat diterima sebesar 30%. Berdasarkan 

tabel WHO, 1991, ditetapkan bahwa besaran sampel yang digunakan adalah 22 

rekam medik pasien demam tifoid yang menerima antibiotik untuk setiap 

kelompok
29

. Bila dihitung dengan rumus, maka: 

 N =  
 𝑍𝑎2  𝑥  𝑉

𝑑2  

 

N =  
 1.962  𝑥  0.5

0.32  

 

 N = 22 

 Sehingga besar sampel minimal yang digunakan adalah 44. Cara 

pengambilan sampel menggunakan simple random sampling pada kelas III dan 

non kelas III.  

 

4.5 Variable Penelitian 

4.5.1 Variable bebas : kelas perawatan RSUP Dr. Kariadi 

4.5.2 Variable tergantung : rasionalitas penggunaan antibiotik 

 

4.6 Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang didefinisikan sebagai 

berikut : 
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Tabel 3: Definisi Operasional 

No Variable Skala 

1. Kelas perawatan RSUP Dr. Kariadi 

Kelas perawatan RSUP Dr. Kariadi dibedakan 

menjadi : 

a. Kelas 3 

b. Non kelas 3 

Skala : Nominal 

2. Rasionalitas penggunaan antibiotik 

Analisa rasionalitas penggunaan antibiotik 

berdasarkan kualitas penggunaan antibiotik pada 

demam tifoid dilakukan oleh reviewer menggunakan 

Kriteria Gyssens, 2001 dengan kategori berikut : 

0 : penggunaan antibiotik tepat / rasional 

I : waktu pemberian yang tidak tepat 

IIA : dosis yang tidak tepat 

IIB : interval yang tidak tepat 

IIC :  cara pemberian yang salah 

IIIA :  pemberian yang terlalu lama 

IIIB :  pemberian yang terlalu singkat 

IVA :  ada antibiotik lain yang lebih efektif 

IVB :  ada antibiotik lain yang kurang toksik 

IVC :  ada antibiotik lain yang lebih murah 

IVD :  ada antibiotik lain yang lebih spesifik 

Skala : Nominal 
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V :  tidak adanya indikasi penggunaan antibiotik 

VI : catatan medik yang kurang lengkap untuk 

dievaluasi 

Golongan 0 termasuk kategori rasional. 

Golongan I – V termasuk kategori tidak rasional. 

Golongan VI tidak termasuk penelitian karena 

termasuk dalam kriteria eksklusi. 

 

4.7 Pengumpulan Data 

 Data diperoleh dari data sekunder berupa catatan medik pasien dengan 

waktu pengumpulan data selama Maret 2013 – Juni 2013 di Instalasi Rekam 

Medik RSUP Dr. Kariadi. 

 Data yang dikumpulkan antara lain nama penderita, indikasi, dosis 

pemberian antibiotik, frekuensi pemberian antibiotik, lama pemberian antibiotik, 

cara pemberian antibiotik, jenis antibiotik yang digunakan, data demografi (umur, 

jenis kelamin), data klinis, data laboratorium. 

 

4.8 Cara Kerja 

1) Melakukan randomisasi sampel 

2) Mencatat data-data yang diperlukan 

3) Menilai kualitas penggunaan antibiotik dengan Kriteria Gyssens dkk 

yang akan dilakukan oleh seorang reviewer 

4) Menganalisis dan menyajikan data. 
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4.9 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Pengolahan dan Analisis Data 

4.10.1 Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan cara : 

1) Pengelompokan data 

2) Memeriksa ulang kelengkapan data-data yang diperoleh dari instalasi 

rekam medik di RSUP Dr. Kariadi 

3) Menilai kualitas penggunaan antibiotik dengan alur Gyssens, dkk. 

4) Memeriksa ulang data – data yang telah dimasukkan. 

Rekam medis pasien demam tifoid yang menggunakan 

antibiotik 

Kualitas 

Alur dari Gyssens dkk, 2001, mengenali penilaian kualitas 

penggunakan antibiotik yang dilakukan oleh seorang reviewer 

Pengolahan dan analisis data oleh peneliti 
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4.10.2 Analisis Data 

 Penelitian dilakukan secara observasional klinik dengan design cross 

sectional. Uji beda dilakukan dengan uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 

95% dan batas kemaknaan sebesar 0.05. 

  

4.11 Etika Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan catatan medik pasien 

demam tifoid bangsal anak RSUP Dr. Kariadi, Semarang, setelah mendapatkan 

ijin dari instasi yang berwenang atas catatan medik pasien. Peneliti tidak 

mencantumkan data pribadi pasien seperti nama dan alamat untuk menjaga 

kerahasiaan pada laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


