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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang ilmu Jantung dan Pembuluh 

Darah. 

1.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Instalasi rekam medik Rumah Sakit Umum Pusat 

(RSUP) Dr. Kariadi Semarang. Waktu penelitian dimulai dengan pembuatan 

proposal hingga pembuatan laporan akhir penelitian yaitu pada bulan Januari 

2016 sampai dengan bulan Agustus 2017. 

1.3 Jenis dan rencana penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

1.4 Populasi dan sampel penelitian 

1.4.1 Populasi target 

Populasi target pada penelitian ini adalah pasien Penyakit Jantung Koroner. 

1.4.2 Populasi Terjangkau 

Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah pasien Penyakit Jantung 

Koroner yang dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah.        ......... 
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1.4.3 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah pasien Penyakit Jantung Koroner yang 

dibuktikan dengan angiografi koroner adanya stenosis arteri koroner >50%, pasca 

PCI atau pasca CABG atau riwayat infark miokard. 

1.4.3.1 Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi dari sampel penelitian ini adalah: 

a. Pasien dengan Penyakit Jantung Koroner yang telah dilakukan pemeriksaan 

kadar LDL. 

b. Pasien Penyakit Jantung Koroner dengan usia ≥18 tahun 

c. Pasien dengan Penyakit Jantung Koroner yang telah diberikan statin ≥3 bulan 

1.4.3.2 Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi dari sampel penelitian ini adalah pasien yang tidak memiliki 

data pemeriksaan laboratorium profil lipid atau kadar LDL. 

1.4.3.3 Cara pengambilan sampel 

Pada penelitian ini subjek penelitian ditentukan menggunakan metode 

consecutive sampling yaitu setiap pasien yang memenuhi kriteria penelitian 

dimasukkan dalam penelitian hingga jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi. 
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1.4.3.4 Besar Sampel 

Penentuan besar sampel dengan menggunakan rumus Estimasi Proporsi 

Populasi dengan Ketepatan Absolut adalah sebagai berikut: 

 

  
       

  
 

Keterangan : 

   = Level kepercayaan dipakai 95% maka   = 1,96 

  = Proporsi kategori dipakai 0,5 (karena belum ada data proporsi sebelumnya) 

     = 1 – P = 1 – 0,5 = 0,5 

    = Ketepatan absolut dipakai 0,1 

 

  
               

  
  

                 

    
    

Jumlah sampel yang digunakan adalah 97 pasien. 
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1.5 Definisi operasional variabel 

Tabel 1. Definisi operasional 

No Variabel Definisi operasional Unit 

1. Kadar LDL 
(Low-Density 
Lipoprotein) 

LDL diperiksa dengan cara 
mengambil darah sampel dan diukur 
kadarnya menggunakan alat 
fotometer dihitung dengan rumus 
friedewald dengan satuan mg/dl. 
LDL diperoleh dari pemeriksaan 
laboratorium di RSUP Dr. Kariadi. 
Data kadar LDL diperoleh dari 
rekam medis rumah sakit.

38
  

mg/dl 

2.  Pasien Penyakit 
Jantung Koroner 

Pasien Penyakit Jantung Koroner 
adalah pasien yang diperiksa di 
RSUP Dr. Kariadi Semarang dan 
telah didiagnosis PJK yang 
dibuktikan dengan adanya sumbatan 
arteri koronaria >50% pada 
pemeriksaan angiografi koroner, 
pasca PCI atau pasca CABG dan 
infark miokard. 
Data riwayat penyakit jantung 
koroner diperoleh dari rekam medis 
rumah sakit. 

- 

 

1.6 Cara pengumpulan data 

1.6.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rekam medik dan/atau 

hasil pemeriksaan laboratorium profil lipid pasien PJK di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. 
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1.6.2 Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang 

didapat dari rekam medis pasien, dan/atau hasil pemeriksaan laboratorium profil 

lipid pasien PJK. 

1.6.3 Cara Kerja 

1) Melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data-data 

yang ada di rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan laboratorium profil lipid 

pasien PJK pasien di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Untuk data yang 

dikumpulkan adalah:  

a. Nama 

b. Usia 

c. Jenis Kelamin 

d. Tanggal lahir 

e. Pekerjaan 

f. Nomor rekam medis 

g. Diagnosis 

h. Berat badan  

i. Tinggi badan 

j. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

k.  Riwayat diabetes mellitus 

l. Riwayat hipertensi 

m. Pemeriksaan penunjang 
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2) Pemeriksaan profil lipid untuk mendapatkan data mengenai kadar LDL pada 

pasien PJK.  

3) Pemeriksaan angiografi koroner untuk mendapatkan data mengenai diagnosis 

pasti PJK. 

4) Mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh.  
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1.7 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kriteria Eksklusi  
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Kadar LDL 

Analisis data 

Kriteria Inklusi 

Gambar 1. Alur penelitian 
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1.8 Analisis data 

Data terlebih dahulu dilakukan pengecekan kebenarannya sebelum diolah dan 

dianalisis, setelah itu data ditabulasi dan dimasukan ke sistem komputer. 

Pengolahan data menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) melalui analisis univariat dan hasilnya bersifat distributif frekuensi, 

disajikan dalam bentuk tabel, diagram dan grafik serta penjelasannya. 

1.9 Etika penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data pasien yang diambil dari Instalasi Rekam 

Medik dan laboratorium RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sebelum melakukan 

penelitian, terlebih dahulu mendapat persetujuan dan kelayakan etik berupa 

ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro. Seluruh data pasien hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


