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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Bidang Ilmu Penyakit Dalam khusunya 

Bidang Hepatologi. 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUP Dr. Kariadi Semarang mulai bulan Maret 

2016 sampai dengan jumlah sampel terpenuhi. 

3.3 Jenis dan Rancangan penelitian  

Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan rancangan belah 

lintang (cross sectional).  

3.4  Populasi dan sampel 

3.4.1 Populasi target 

Populasi target adalah pasien karsinoma hepatoseluler yang disebabkan oleh 

Virus Hepatitis B 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Popoulasi terjangkau adalah pasien karsinoma hepatoseluler yang disebabkan 

oleh Virus Hepatitis B yang datang berobat di RSUP Dr. Kariadi pada periode tahun 

2013-2015. 
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3.4.3 Subjek penelitian 

Subjek adalah pasien karsinoma hepatoseluler yang disebabkan oleh Virus 

Hepatitis B yang datang berobat di RSUP Dr. Kariadi pada periode tahun 2013-

2015 yang memenuhi kriteria penelitian sebagai berikut: 

3.4.3.1 Kriteria inklusi 

Pasien yang terdiagnosis karsinoma hepatoseluler yang disebabkan oleh 

etiologi Virus Hepatitis B (HbsAg+) 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

a. Pasien KHS yang bukan disebabkan Virus Hepatitis B. 

b. Catatan medik pasien yang tidak lengkap. 

3.4.3.3 Cara pemilihan subjek penelitian 

Pengambilan subjek penelitian dengan cara total sampling yaitu seluruh pasien 

Karsinoma Hepatoselular yang datang pada RSUP Dr.Kariadi pada periode 2013-

2015.  

3.5 Besar sampel  

Sesuai dengan rancangan penelitian yaitu cross sectional, besar sampel 

dihitung dengan rumus sampel untuk proporsi tunggal. Besarnya proporsi pasien 

karsinoma hepatoseluler dengan yang berasal dari pedesaan dan perkotaan 

diperkirakan sama banyak yaitu masing-masing 50%  (P=0,5) maka Q= 1 – P = 1 – 

0,5 = 0,5. Besarnya ketepatan relatif ditetapkan oleh peneliti sebesar 10% (d=0,15). 

Besarnya Zα = 1,96 untuk α = 0,05. Maka perhitungan besar sampel sebagai berikut 

: 

𝑛	 = 	
𝑍𝛼&𝑃𝑄	
𝑑& 	
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𝑛	 = 	
1,96&×0,5	×0,5	

0,1&  

𝑛 = 96	 

Berdasarkan pehitungan di atas minimal dibutuhkan 96 orang pasien  

karsinoma hepatoseluler sebagai subjek penelitian.  	

3.6  Variabel penelitian 

3.6.1 Variabel Bebas  : 

Geografis asal pasien  

- Kota  

- Desa 

3.6.2 Variabel Terikat  :  

 - Klasifikasi Child-Pugh 

 - Sistem BCLC 

  

3.6.3 Variabel Perancu : 

 - Usia 

 - Jenis Kelamin 
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3.7  Definisi operasional  

No Variabel Unit Skala 

1.  Geografis 

Geografis asal pasien dibedakan menjadi 
desa dan kota. Penentuan kota dan desa 
adalah berdasarkan data wilayah 
kota/kabupaten pemerintah daerah 
Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

Nominal 

- Kota 
- Desa 

2. 

 

 

 

Klasifikasi Chlid-Pugh 

Klasifikasi Child-Pugh merupakan 
klasifikasi untuk menilai prognosis pasien 
sirosis yang akan menjalani operasi, 
variabelnya meliputi konsentrasi bilirubin, 
albumin, ada tidaknya asites dan 
ensefalopati juga status nutrisi. 

Grade A = 5 – 6 poin 

Grade B = 7-9 poin 

Grade C = 10-15 poin 

 

 

 

 

Ordinal 

- Grade A 
- Grade B 
- Grade C 

 

 

 

3. 

 

 

 

Sistem BCLC (Barcelona Clinic Liver 
Cancer) 

• Klasifikasi karsinoma 
hepatoseluler. 

• Untuk pemilihan terapi yang 
sesuai,gambaran prognosis, dan 
mengevaluasi respon terapi 

 

 

 

 

 

Nominal 

4. 

 

 

Kadar Alfa-Fetoprotein 

Kadar Alfa Fetoprotein  

IU/mL 

 

Kontinyu 
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No Variabel Unit Skala 

Diketahui dari data hasil labarotarium 
pada catatan medik subyek penelitian 

 

5 

 

Usia 

Usia pasien saat didiagnosis pertama kali 
diketahui dari data pada catatan medik 
atau dihitung dari saat tanggal lahir yang 
tercantum pada catatan medik 

 

Tahun Kontinyu 

6 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin subyek penelitian diketahui 
dari catatan medik  

- Laki-laki 
- Perempuan 

 Nominal 

 

3.8  Cara pengumpulan data    

3.8.1 Bahan 

Catatan medik pasien karsinoma hepatoseluler yang disebabkan Virus Hepatits 

B di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode 2013-2015. 

3.8.2 Alat 

Alat penelitian adalah kertas dan alat tulis, media komunikasi berupa surat, 

telepon  dan komputer dengan program statistik. 

3.8.3 Jenis data 
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Data penelitian ini menggunakan data sekunder berupa catatan medik pasien 

karsinoma hepatoseluler penyebab Virus Hepatitis B di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang dari tahun 2013-2015. 

3.8.4 Pengumpulan data 

 Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mencatat  data-data  yang diperlukan  

dari  dokumen  medik  penderita,  menghubungi penderita  melalui  telepon  atau  

mengirimkan  angket  kuesioner dengan alamat yang tercatat. Data yang diambil 

terdiri  dari nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, stadium 

klinik, keadaan pasien (masih sakit, sembuh,  atau  sudah  meninggal),  waktu  

kematian  dan  penyebab kematian bila pasien sudah meninggal. 

3.9  Alur penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Alur penelitian 

Sesuai kriteria inklusi 

Data rekam medik pasien 
karsinoma Hepatoseluler periode 

2013-2015 

Subyek penelitian 

Ada kriteria 
eksklusi 

Analisis data dan penyusunan 
laporan penelitian 
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3.10  Analisis Data  

Data  yang  didapat  dilakukan  editing,  koding  lalu  ditabulasi  dan 

dimasukkan kedalam komputer.   

Analisis data meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis. Pada analisis 

deskriptif, data  yang  berskala  kategorial seperti jenis kelamin,  geografis asal 

pasien dan sebagainya ditampilkan dalam bentuk distribusi  frekuensi dan 

persentase.  Data yang berskala kontinyu seperti usia, kadar AFP dan sebagainya 

akan dinyatakan sebagai rerata ± simpang baku apabila berditribusi normal atau 

median dan rentang apabila berdistribusi tidak normal. Uji normalitas distribusi 

data dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov oleh karena jumlah sampel > 50 

subyek (sampel besar).   

Uji hipotesis untuk hubungan antara variabel bebas (geografis asal pasien) dan 

perancu (usia dan jenis kelamin) dengan variabel terikat (karakteristik klinis) akan 

dilakukan dengan Chi-Square. Apabila sel-sel pada tabel yang memiliki frekuensi 

harapan kurang dari 5 banyaknya > 20% maka uji hipotesis akan dilakukan uji 

Fisher-Exact. Apabila dijumpai pada analisis bivariat ada 2 atau lebih variabel 

bebas dan perancu yang berhubungan secara bermakna (p<0,05) dengan variabel 

terikat maka akan dilakukan analisis dengan uji regresi logistik multivariat.   

Nilai p dianggap bermakna apabila p<0,05. Analisis data akan dilakukan 

dengan program komputer.  
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3.11  Etika Penelitian  

Sebelum  penelitian  dilakukan protokol penelitian akan dimintakan ethical 

clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) FK Undip/RSUP Dr. 

Kariadi Semarang serta persetujuan dari Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP 

Dr. Kariadi Semarang.  

Identitas  subyek akan  dirahasiakan dan  tidak akan dipublikasikan seijin 

subyek penelitian.  

Seluruh  biaya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  akan menjadi 

tanggung jawab peneliti. Subyek penelitian akan diberikan imbalan sesuai dengan 

kemampuan peneliti. 

 

3.12  Jadwal Penelitian  

No. Kegiatan Penelitian 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Persiapan, pembuatan proposal dan 

seminal proposal 
X X       

2. Pengumpulan data   X X X    

3. Analisa data      X   

4. Penyusunan laporan       X  
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5. 
Seminar dan Laporan 

Akhir/Karya Tulis 
       X 

 

	


