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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Ruang lingkup penelitian 

Penelitian ini mencakup bidang Ilmu Penyakit Dalam: Infeksi 

Tropis. 

4.2  Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2014 di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 

metode cross sectional. 

4.4 Populasi dan Sampel 

4.4.1 Populasi target 

Pasien HIV/AIDS dengan terapi ARV baik lost to follow-up 

maupun tidak lost to follow-up. 

4.4.2 Populasi terjangkau 

Pasien HIV/AIDS dengan terapi ARV baik lost to follow-up 

maupun tidak lost to follow-up di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4.4.3 Sampel 

Pasien HIV/AIDS dengan terapi ARV baik lost to follow-up 

maupun tidak lost to follow-up di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 
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4.4.3.1 Kriteria inklusi 

1. Pasien HIV/AIDS dengan terapi ARV baik lost to follow-

up maupun tidak lost to follow-up pada periode 2013 

2. Pasien rawat jalan 

3. Bersedia mengikuti penelitian 

  4.4.3.2 Kriteria eksklusi  

Pasien yang tidak memiliki data riwayat diri yang lengkap  

(telepon dan alamat rumah). 

4.4.4 Cara sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu seluruh pasien HIV/AIDS yang termasuk 

dalam kategori lost to follow-up maupun tidak lost to 

follow-up yang tercatat di rekam medik RSUP Dr. Kariadi 

Semarang akan dipilih sampel yang memenuhi kriteria 

pemilihan (inklusi dan eksklusi). 
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4.4.5 Besar sampel 

  Besar sampel dalam penelitian ini adalah: 

   𝐍 =  
𝐙𝛂

𝟐𝐏𝐐

𝐝𝟐  

N =  
(1,96 .1,96).  16,55% .  0,8

(10% .10%)
  

 N = 51 sampel 

N : Besarnya sampel minimal pasien HIV/AIDS dengan 

terapi   ARV  

 Zα        : Derivat baku normal untuk α = 0,05, maka = 1,96 

d          : Kesalahan yang bisa diterima : 10% 

 P : Prevalensi diperkirakan 16,55% ( data Jawa Tengah)35 

 Q : 1-p = 1 – 0,1655 = 0,8 

Dengan menggunakan rumus ini diperkirakan jumlah sampel 

minimal yang dibutuhkan sebanyak 51 kasus lost to follow-up 

pasien     HIV/AIDS. 

 

4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  faktor – faktor 

yang mempengaruhi lost to follow-up yaitu karakteristik pasien, 

tingkat pengetahuan, persepsi kondisi pasien,  keterjangkauan 

klinik VCT, pelayanan klinik VCT, dukungan sosial dan tingkat 

kepatuhan. 
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4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lost to follow-up 

 

4.6 Definisi operasional 

Tabel 4. Definisi operasional 

No Variabel Skala 

1. Lost to follow-up 

Pasien yang tidak melakukan kunjungan ke klinik VCT 

dalam waktu 180 hari (3 bulan) atau kembali ke klinik 

setelah beberapa saat. Data ini didapatkan dari rekam 

medis di instalasi rekam medis RSUP Dr. Kariadi. 

Dikelompokkan menjadi lost to follow-up dan tidak. 

1. Ya                2. Tidak 

  Nominal 

2. Jenis Kelamin 

Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Data ini 

didapatkan dari data karakteristik pasien kuisioner. 

1. Laki-laki       2. Perempuan 

Nominal 

3.  Usia 

Lamanya hidup responden yang dihitung sejak lahir sampai 

saat melakukan penelitian. Data ini didapatkan dari data 

karakteristik pasien kuisioner. 

1. <30 tahun     2. ≥ 30 tahun 

Nominal 

4. Tempat tinggal 

Alamat dimana pasien tinggal. Data ini didapatkan dari 

data karakteristik pasien kuisioner. 

1. Dalam Kota Semarang 

2. Luar Kota Semarang 

Nominal 

5. Jenis Pekerjaan 

Suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk 

mendapatkan penghasilan. Data ini didapatkan dari data 

karakteristik pasien kuisioner. 

1. Tidak tetap (ibu rumah tangga, mahasiswa, lain-lain) 

2. Tetap (pegawai swasta, PNS, dan wiraswasta)  

Nominal 

6.  Status Pernikahan 

Dibedakan menjadi menikah dan belum menikah. Data ini 

didapatkan dari data karakteristik pasien kuisioner. 

1. Menikah     2. Belum menikah 

 Nominal 

7.  Agama 

Suatu kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap 

Tuhan. Data ini didapatkan dari data karakteristik pasien 

kuisioner. 

  Nominal 
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1. Islam           2. Non Islam 

8.  Tingkat Pendidikan 

Jenjang pendidikan formal terakhir yang telah dicapai oleh 

pasien. Data ini didapatkan dari data karakteristik pasien 

kuisioner. 

1. Rendah (SMP atau lebih rendah)     

2. Tinggi (SMA atau lebih tinggi) 

Nominal 

9.  Kadar CD4 

Jumlah sel limfosit T CD4 dalam satuan sel/mm3 darah 

manusia. Data ini didapatkan dari rekam medik pasien. 

1. < 200 sel/mm3   2. ≥ 200 sel/mm3 

Nominal 

10.  Infeksi oportunistik 

Infeksi yang terjadi akibat system kekebalan tubuh yang 

menurun dan dapat terjadi penyakit yang lebih berat 

dibandingkan orang yang sehat. Data ini didapatkan dari 

rekam medik pasien. 

1. Ada                    2. Tidak Ada 

Nominal 

11. Lama Terapi 

Lamanya pasien HIV/AIDS dalam menjalankan terapi 

ARV. Data ini didapatkan dari rekam medik pasien. 

1. <12 bulan           2. ≥ 12 bulan 

Nominal 

12. Regimen ARV 

Kombinasi obat ARV yang diminum oleh ODHA. Data ini 

didapatkan dari rekam medik pasien. 

1. Lini I pilihan utama      

2. 2. Non Lini I pilihan utama 

Nominal 

13. Pengetahuan mengenai ARV 

Segala sesuatu yang diketahui pasien mengenai keparahan 

penyakit termasuk kadar CD4 dan tujuan ARV diberikan 

untuk mereka. Data ini didapatkan dari kuesioner. 

1. Baik, bila skor > 20  2. Sedang, bila skor 12-20  

3. Kurang bila skor <12      

Ordinal 

14. Persepsi pasien  

Pandangan pasien tentang penyakitnya dan terapi ARV, 

yang dibedakan atas persepsi risiko, ancaman dan manfaat. 

Data ini didapatkan dari kuesioner. 

1. Baik, bila skor > 8  2. Sedang, bila skor 5-8  

3. Kurang bila skor <5      

Ordinal 

15. Dukungan sosial 

Bantuan yang diterima responden dari orang terdekat 

dalam kehidupannya seperti teman sebaya, keluarga atapun 

lingkungan baik bantuan materiil maupun non materiil. 

Data ini didapatkan dari kuesioner. 

1. Baik, bila skor > 14  2. Sedang, bila skor 8-14  

3. Kurang bila skor <8      

Ordinal 
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16. Pelayanan klinik VCT 

Sarana kesehatan yang menunjang segala informasi, 

pemerikasaan, perawatan dan pengobatan serta menjalin 

hubungan yang baik antara petugas kesehatan dengan 

pasien dan keluarga/pendamping.Data ini didapatkan dari 

kuesioner. 

1. Baik, bila skor > 15  2. Sedang, bila skor 7-14  

3. Kurang bila skor <7      

Ordinal 

17. Keterjangkauan klinik VCT 

Besarnya biaya yang dikeluarkan dan jarak yang ditempuh 

responden ke klinik VCT. Hasil skoring keterjangkauan 

klinik VCT diambil dari kuisioner. 

1. Baik, bila skor > 10  2. Sedang, bila skor 7-10  

3. Kurang bila skor <7      

Ordinal 

18. Kepatuhan terapi ARV 

Kepatuhan adalah bagaimana perilaku pasien mematuhi 

ketentuan  yang telah diberikan oleh dokter dan perlu 

adanya kesadaran dari pasien itu sendiri. Hasil skoring 

kepatuhan diambil dari kuisioner. 

1. Baik, bila skor > 19  2. Sedang, bila skor 13-19  

3. Kurang bila skor <13      

Ordinal 

 

4.7 Cara pengumpulan data 

Sampel dipilih secara purposive sampling dari data diri pasien 

HIV/AIDS di klinik VCT, data pasien HIV/AIDS yang mengambil ARV  

dari bagian farmasi, dan rekam medis pada periode 2013. 

4.7.1 Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

diri pasien HIV/AIDS di klinik VCT, data pasien HIV/AIDS yang 

mengambil ARV  dari bagian farmasi, rekam medis, dan kuisioner yang 

telah diuji validitasnya.  
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4.7.2  Jenis data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer (wawancara langsung) dan sekunder (rekam medis), untuk 

mendapatkan data faktor – faktor yang mempengaruhi lost to follow-up. 

4.7.3 Cara kerja 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan 

data diri pasien dari bagian farmasi, klinik VCT, dan rekam medis. Peneliti 

melakukan wawancara langsung kepada pasien dengan telepon atau 

kunjungan ke rumah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 

analisa statistik.  
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4.8 Alur penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur penelitian 

Populasi terjangkau 

Pasien HIV/AIDS dengan terapi ARV di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang 

 

 
Daftar pasien yang mengambil obat  ARV 

dan lost to follow-up  dari bagian Farmasi 

bagian farmasi 

Analisis hasil  

Wawancara langsung kepada pasien 

dan menanyakan faktor – faktor yang 

mempengaruhi lost to follow-up. 

Via telepon atau kunjungan 

langsung ke rumah pasien. 

Sampel 

Purposive sampling 

dengan memperhatikan 

kriteria inklusi dan 

eksklusi 

Data diri pasien dari klinik 

VCT  

Data diri pasien dari Rekam 

Medis  
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4.9 Analisis data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan entry, 

cleaning, recoding, transforming, dan re-categorizing dengan 

menggunakan software komputer. Semua data yang diperoleh dilakukan 

analisis bivariat untuk mengetahui pengaruh masing – masing faktor 

terhadap lost to follow-up pada pasien HIV/AIDS.  

4.10 Etika penelitian 

Penelitian ini telah dimintakan ethical clearance dari Komisi Etik 

Penelitian (KEPK) FK Undip. Pada penelitian ini tidak melakukan 

intervensi apapun pada subjek penelitian. Subyek penelitian diberikan 

informasi mengenai maksud, tujuan, dan manfaat  penelitian. Kemudian 

subyek yang bersedia mengikuti penelitian diminta untuk menandatangani 

informed consent. Subyek yang menolak mengikuti penelitian tidak 

dikenai konsekuensi apapun. 

Data yang didapat berupa hasil wawancara pada pasien  HIV/AIDS 

dengan terapi ARV di  RSUP Dr. Kariadi Semarang. Untuk memenuhi 

prinsip etika penelitian ini, maka kerahasiaan pasien HIV/AIDS yang 

dijadikan sebagai subjek penelitian tetap dijaga dengan tidak 

mencantumkan identitas pasien. 

 

4.11 Jadwal penelitian 
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Tabel 5. Jadwal penelitian 

No Kegiatan Waktu (Bulan) 

  2 3 4 5 6 7 

1 Pengajuan proposal       

2 Revisi proposal       

3 Pemilihan subjek penelitian, 

pengumpulan data, dan 

pengolahan data 

      

4 Penyusunan laporan       

5 Seminar hasil       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


