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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Ruang lingkup penelitian  

Penelitian ini mencakup bidang ilmu bedah digestif, ilmu bedah onkologi, dan 

ilmu gizi 

4.2 Tempat dan waktu  

Lokasi penelitian ini adalah ruang rekam medik RSUP Dr.Kariadi. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret – Juli 2014 

4.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini berupa penelitian observasional analitik retrospektif dengan 

menggunakan metode desain cross sectional. Desain ini dipilih karena 

pengukuran pada variabel bebas dan terikat dilakukan pada waktu yang sama.
27 

4.4 Populasi dan sampel 

4.4.1 Populasi target 

Populasi target penelitian ini adalah pasien kanker kolorektal yang mengalami 

anemia. 

4.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah pasien kanker kolorektal dan 

mengalami anemia yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

4.4.3 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah pasien kanker kolorektal yang dirawat di RSUP 

Dr.Kariadi Semarang periode Januari 2007 – Desember 2013  yang 

memenuhi kriteria penelitian 
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4.4.3.1 Kriteria Inklusi  

1) Pada rekam medis (RM) pasien didiagnosis pasti menderita kanker 

kolorektal dengan pemeriksaan histopatologi, kolonoskopi, atau barium 

enema dan mengalami anemia 

2) Pada rekam medis (RM) terdapat data yang lengkap mengenai usia, 

status nutrisi, dan hasil lab darah 

4.4.3.2 Kriteria Eksklusi  

1) Pada Rekam medis (RM) tidak terdapat data yang lengkap mengenai 

usia, status nutrisi, dan hasil lab darah 

2) Pasien kanker kolorektal dengan thalassemia 

3) Pasien kanker kolorektal dengan anemia hemolitik 

4) Pasien kanker kolorektal dengan kelainan sumsum tulang 

5) Pasien kanker kolorektal dengan keganasan hematologi 

6) Pasien kanker kolorektal dengan penyakit kronik lain, seperti diabetes 

mellitus, penyakit ginjal kronik, gangguan hepar, dan gangguan lien 

7) Pasien kanker kolorektal dengan riwayat keganasan lain 

8) Pasien kanker kolorektal yang telah menjalani terapi definitif, yaitu 

pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi 

9) Pasien kanker kolorektal yang telah mendapatkan transfusi darah 

4.4.4 Cara sampling 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara consecutive sampling. Pada 

cara ini peneliti memilih sampel dengan cara memasukkan setiap sampel 

yang memenuhi kriteria inklusi sampai kurun waktu tertentu sehingga jumlah 

sampel yang dibutuhkan terpenuhi.
27
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4.5 Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah usia dan status nutrisi pasien kanker 

kolon yang mengalami anemia 

4.5.2 Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah anemia pada pasien kanker kolon 

4.6 Definisi Operasional 

Tabel 7. Definisi operasional 

 

No Variabel Definisi Operasional Unit Skala 

1 

 

 

 

 

Usia Usia pasien yang menjadi 

subyek penelitian saat 

terdiagnosis menderita anemia 

pada kanker kolorektal, sesuai 

yang tertulis pada rekam 

medis. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, pembagian usia 

dibagi menjadi 3 kelompok
26 

Tahun Ordinal 

Usia Muda (≤ 40 

tahun) 

Usia baya ( 41-60 

tahun) 

Usia Tua  

(>60 tahun) 

2 Status Nutrisi Pengkuran status nutrisi yang 

digunakan adalah dengan 

metode penghitungan Indeks 

Massa Tubuh (IMT). IMT 

dilakukan dengan cara 

mengukur tinggi badan dan 

berat badan, kemudisn 

Kg/m
2 

Ordinal 

Kurang ( < 18,7 ) 

Normal ( 18,7 – 

23,8) 

Lebih ( > 23,8) 
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dimasukkan dalam rumus 

perhitungan:
18 

IMT = 
                

                
  

3 Status Anemia Keadaan dimana kadar 

hemoglobin dalam darah         

<12gr/dl
15

 

Status anemia yang diambil 

adalah saat pasien pertama kali 

datang ke rumah sakit. 

Sampel merupakan pasien 

yang memiliki data penegakan 

diagnosis kanker kolorektal.  

- Nominal 

 

4.7 Cara pengumpulan data 

4.7.1 Jenis data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data diperoleh dari rekam 

medik (RM) pasien. Data yang diambil berupa hasil pemeriksaan umum, 

status nutrisi, dan lab darah pasien kanker kolorektal yang mengalami anemia 

4.7.2 Cara kerja  

Pemilihan subyek dilakukan berdasarkan penggolongan usia dan status 

nutrisi. Kemudian dilakukan pendataan variabel yang dibutuhkan berupa data 

nilai Hb. 
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4.8 Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur penelitian 

4.9 Analisis data 

Pada masing – masing variabel dilakukan analisis univariat untuk melihat 

gambaran distribusi frekuensi serta proporsi kejadian anemia yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Kemudian dilakukan analisis bivariat 

Pengambilan 

Data 

Penulisan laporan 

Pengolahan dan 

analisis Data 

Populasi pasien kanker 

kolorektal dengan anemia 

yang dirawat di RSUP 

Dr.Kariadi Semarang  

Kriteria inklusi 

Kriteria eksklusi 

usia muda usia baya usia tua nutrisi kurang nutrisi normal  nutrisi lebih 
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terhadap dua variabel dengan uji Chi square dan apabila tidak memenuhi syarat 

uji Chi Square tabel 3x2 maka dilanjutkan dengan penggabungan sel, apabila 

tidak memenuhi syarat uji Chi square 2x2 maka diambil data dengan uji Fisher. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis multivariat dengan metode regresi 

logistik apabila variabel tersebut memiliki nilai p < 0,25 saat dilakukan analisis 

bivariat. Hasil dianggap bermakna apabila diperoleh hasil p < 0,05 dengan 

interval kepercayaan 95%. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program 

pengolah data komputer. 

4.10 Etika penelitian 

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian terhadap rekam medik 

subyek, diperlukan Ethical Clearance yang diperoleh dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran UNDIP. Selain itu, peneliti juga menjaga 

kerahasiaan identitas masing-masing subyek penelitian. 

4.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 8. Jadwal Penelitian  

Kegiatan Bulan 

I II III IV V 

Pengurusan ethical clearance dan perizinan      

Pengambilan data      

Analisis data      

Penyusunan laporan      

 


