
32 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah Farmakologi dan Ilmu Jantung dan 

Pembuluh darah. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Unit Pelayanan Jantung Rumah Sakit 

Umum Pusat (RSUP) dr. Kariadi Semarang. Dimulai dari bulan April 2018 

sampai Juni 2018. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian uji klinis, unblinded, 

randomized controlled trial (RCT) pretest and post-test control groupdesign.  

Skema penelitian adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

K : kelompok kontrol yang tidak mendapatkan koenzim Q10  

P :  kelompok koenzim Q10 yang mendapatkan koenzim Q10 100  mg (3x per 

hari, 30 hari) 

O1: Penilaian kualitas hidup dengan kuesioner MLHFQ sebelum diberikan 

koenzim Q10 pada kelompok koenzim Q10 

O3: Penilaian awal kualitas hidup dengan kuesioner MLHFQ pada kelompok 

kontrol 

O2: Penilaian kualitas hidup dengan kuesioner MLHFQ setelah diberikan 

koenzim Q10 pada kelompok koenzim Q10 

O4: Penilaian akhir kualitas hidup dengan kuesioner MLHFQ  pada kelompok 

kontrol 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi target 

 Penderita gagal jantung kronik dengan fraksi ejeksi normal atau heart 

failure with preserved ejection fraction=HFpEF yang dirawat inap dan rawat jalan 

di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

3.4.2 Populasi terjangkau 

Penderita HFpEF yang dirawat inap dan rawat jalan di RSUP dr. Kariadi 

Semarang selama periode penelitian. 

3.4.3 Sampel penelitian 

Penderita HFpEF yang dirawat inap dan rawat jalan di RSUP dr. Kariadi 

Semarang selama periode penelitian yang memenuhi kriteria penelitian sebagai 

berikut: 
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3.4.3.1 Kriteria inklusi : 

a) Laki-laki atau perempuan berusia ≥ 45 tahun 

b) Kriteria gagal jantung yang didefinisikan dengan adanya setidaknya satu 

gejala saat skrining dan satu tanda dalam 12 bulan terakhir (lihat tabel 7) 

c) Fraksi ejeksi ventrikel kiri (FEVki ≥50%) dari ekokardiografi yang 

didapatkan dalam 6 bulan terakhir sebelum randomisasi dan setelah infark 

miokard yang dapat mempengaruhi FEVki. 

d) Bukti dari ekokardiografi adanya minimal disfungsi diastolik derajat 1 

yaitu E/A ≤ 0.8 + E > 50 cm/s atau E/A> 0.8 - < 2 dengan disertai 

minimal 1 kriteria berikut terpenuhi yaitu: (1) septal e7 >׳ cm/sec atau 

lateral e10 >׳ cm/sec, (2) average E/e(3) ,14 <׳ LA volume index > 34 

ml/m2, dan (4)  TR velocity > 2.8 m/sec  

e) Terapi medikamentosa yang stabil selama 4 minggu sebelum randomisasi 

yaitu: 

a. Tidak ada penambahan atau penggantian obat ACE-I, ARB, beta 

bloker, CCB atau penghambat aldosteron 

b. Tidak ada perubahan dosis ACE-I, ARB, beta bloker, CCB atau 

penghambat aldosteron lebih dari 100% 

f) Bersedia untuk ikut dalam penelitian dengan menandatangani informed 

consent 
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Tabel 7. Kriteria untuk mendiagnosis gagal jantung42 

Gejala (setidaknya satu gejala 

didapatkan saat skrining): 

 Paroxysmal nocturnal dyspnea 

 Ortopneu 

 Sesak nafas saat aktifitas ringan 

atau sedang 

Tanda (setidaknya satu tanda dalam 12 

bulan terakhir): 

 Ronkhi  

 Jugular venous pressure (JVP) 

≥10 cmH2O 

 Oedem pada ekstremitas bawah 

 Foto toraks didapatkan efusi 

pleura, kongesti paru atau 

kardiomegali 

 

3.4.3.2 Kriteria eksklusi 

a) Fibrilasi atrial 

b) Sindroma koroner akut atau revaskularisasi koroner dalam 60 hari  

c) Adanya kelainan katup jantung yang siginifikan (derajat sedang dan berat) 

d) Terdapat kardiomiopati hipertrofik atau penyakit perikardiak  

e) Pasien dengan riwayat fraksi ejeksi Vki <40% (gagal jantung sistolik) 

f) Sesak nafas dan atau bengkak karena penyebab non-kardiak seperti 

penyakit paru, anemia (Hb < 8.0 g/dl) 

g) Tekanan darah sistolik (TDS) < 110 mmHg atau TDS > 160 mmHg saat 

skrining 

h) Kualitas gambar ekokardiografi yang tidak jelas (poor echo window) 
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i) Pasien dengan gangguan mental, demensia atau gangguan memori yang 

akan mengganggu pengambilan data kuesioner. 

j) Pasien dengan kriteria inklusi yang menolak untuk mengisi kuesioner. 

3.4.3.3 Kriteria Drop Out 

a) Pasien tidak minum obat selama 3 hari  

b) Pasien minum suplemen lain yang memiliki efek terhadap anti inflamasi 

atau antioksidan selama perlakuan 

c) Mengalami hospitalisasi selama penelitian karena penyebab kardiak 

seperti eksaserbasi gagal jantung atau sindroma koroner akut 

3.4.4 Metode Sampling dan Alokasi Subyek Peneliian 

Alokasi subyek penelitian kedalam kelompok penelitian dilakukan dengan 

teknik randomisasi permutasi blok untuk menghindari ketidakseimbangan alokasi 

subyek untuk kelompok kontrol atau perlakuan.  

3.4.5 Besar Sampel 

 Untuk menentukkan besar sampel minimal yang dibutuhkan dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan rumus sampel uji hipotesis terhadap rerata dua 

populasi independen.87 Diaz-Velez dkk.18 menunjukkan bahwa rerata dan simpang 

baku kadar MDA pada 23 pasien gagal jantung dengan rerata LVEF 58±8.8 

adalah 2.10 ±0.7 pmol/L. Perhitungan besar sampel sebagai berikut:  

  

n1=n2=  2  (Zα + Zβ) S2 

                                                      (X1 – X2) 

        = 14 
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Keterangan : 

 n1 : besar sampel perlakuan 

 n2 : besar sampel kontrol 

 α : 5% = kesalahan tipe I = besarnya peluang untuk menolak Ho pada 

sampel, padahal dalam populasi Ho benar (positif semu) 

 β : 20% = kesalahan tipe II = besarnya peluang untuk tidak menolak 

Ho yang sebenarnyaharus ditolak 

Zα : derivat baku normal alpha (1.96) 

Zβ : derivat baku normal beta (0.842) 

Sd : simpang baku dari kelompok(dari penelitian sebelumnya18)= 0.7 

d : perbedaan klinis yang diinginkan= 0.75 

Dalam penelitian ini Zα ditetapkan besarnya kesalahan tipe I sebesar 0.05 

didapatkan nilai 1.96, dan Zβ ditetapkan besarnya kesalahan tipe II sebesar 0.2 

didapatkan nilai 0.842; power penelitian sebesar 80%. Berdasarkan perhitungan 

diatas, maka total besar sampel yang dibutuhkan adalah 14 pasien.Dengan 

mengasumsikan tingkat dropout sebesar 10%, maka didapatkan jumlah sampel 

untuk masing-masing kelompok adalah 16. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

 Sebagai variabel bebas adalah pemberian Koenzim Q10 100 mg 

3.5.2 Variabel tergantung 

 Sebagai variabel tergantung adalah kualitas hidup pada penderita HfpEF 
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3.5.3 Variabel perancu 

 Usia 

Jenis kelamin 

Kepatuhan minum obat 

Disabilitas  

Gangguan emosional 

 

3.6 Definisi Operasional 

No. Variabel  Definisi  Skala  

1. HFpEF  Gagal jantung yang memenuhi kriteria penelitan 

dengan fraksi ejeksi ventrikel kiri normal (≥50%) 

yang dihitung menggunakan metode volumetrik 

Simpson’s biplane berdasarkan rekomendasi dari 

ASE/EACVI. 

 Ditandai dengan disfungsi diastolik minimal 

disfungsi diastolik derajat 1 yaitu E/A ≤ 0.8 + E > 

50 cm/s atau E/A> 0.8 - < 2 dengan disertai 

minimal 1 kriteria berikut terpenuhi yaitu: (1) septal 

e7 >׳ cm/sec ataulateral e10 >׳ cm/sec, (2) rerata 

E/e(3) ,14 <׳ LA volume index > 34 ml/m2, dan (4)  

TR velocity> 2.8 m/sec 

Nominal  

2. Koenzim Q10  Koenzim Q10 atau ubiquinon merupakan molekul 

lipofilik yang memfasilitasi produksi ATP melalui 

reaksi redoks pada rantai transpor elektron 

Nominal 
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mitokondria, bersifat antioksidan poten dan 

memperbaiki fungsi endotel.  

 Tersedia dalam bentul softgel 100 mg (Qten, 

Novell Pharmaceutical Laboratories) diberikan 100 

mg tiga (3) kali setiap hari selama 30 hari. 

Diberikan bersamaan dengan makanan. 

3. Kualitas hidup Kualitas hidup adalah skor yang diperoleh responden 

dari pengerjaan kuesioner MLHFQ, dimana pasien 

mengerjakan kuesioner berisi 21 pertanyaan mencakup 

dimensi fisik, emosional, dan kualitas hidup secara 

umum masing-masing bernilai 0 sampai 5 dengan skor 

minimal 0 dan maksimal 105.  

Numerik 

4. Kepatuhan Tingkat kepatuhan minum obat Koenzim Q10 

didefinisikan sebagai jumlah obat yang diasup selama 

periode penelitian yaitu minimal 85% dari seluruh 

protokol perlakuan koenzim Q10 

Nominal 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan  

Bahan penelitian yang digunakan adalah kuesioner Minnesota 

Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) untuk penderita 

HFpEF yang bersedia mengikuti penelitian. 

3.7.2 Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu kuesioner  
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3.7.3 Cara kerja: 

1. Calon subyek yang memenuhi kriteria inklusi berdasarkan data rekam 

medis RSDK akan diberi penjelasan mengenai penelitian dan protokol 

yang akan dilakukan serta menandatangani surat persetujuan untuk 

mengikuti penelitian  

2. Dilakukan pemeriksaan ekokardiografi ulang berdasarkan pedoman 

American Society of Echocardiography apabila didapatkan pemeriksaan 

ekokardiografi terakhir lebih dari 6 bulan sebelum randomisasi.  

3. Data objektif diperoleh melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, hasil foto 

toraks, laboratorium, elektrokardiografi serta ekokardiografi dan 

dikumpulkan sebagai data karakteristik pasien.  

4. Penderita yang masuk kriteria inklusi kemudian diberi nomor kode dan di 

random alokasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan obat 

koenzim Q10 (Qten) dan kelompok kontrol tanpa koenzim Q10. 

5. Dilakukan penilaian awal kualitas hidup penderita HFpEF dengan 

menggunakan kuesioner MLHFQ pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan sebelum diberikan koenzim Q10 

6. Perlakuan dilaksanakan selama 30 hari dengan kontrol evaluasi kepatuhan 

melalui lembar check list minum obat harian yang diberikan kepada pasien 

bersamaan dengan pemberian obat. Check list harus di isi oleh pasien dan 

keluarga yang menyaksikan pasien minum obat. Evaluasi melalui telepon 

dilakukan tiap 6 hari untuk menilai ada tidaknya drop out. 
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7. Dilakukan penilaian akhir kualitas hidup penderita HFpEF dengan 

menggunakan kuesioner MLHFQ pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan sesudah pemberian obat koenzim Q10. 

8. Dilakukan pengumpulan data dan analisa data. 

 

3.8 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok perlakuan koenzim Q10: 

Soft gel koenzim Q10 100 mg setiap 

hari 3 tiga kali selama 30 hari 

 

 

Random Alocation 

 

 

 

Kelompok kontrol: 

Tidak minum Koenzim Q10  

 

 

Pasien HFpEF yang berobat ke Poliklinik Jantung RSUP dr. Kariadi, 

Semarang 

Data karakteristik: anamnesis, pemeriksaan fisik, foto toraks, 

laboratorium, elektrokardiografi 

 

 
Kriteria inklusi dan eksklusi serta informed consent 

 

 

 

Penilaian awal kualitas hidup penderita HFpEF dengan menggunakan 

kuesioner MLHFQ pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan  

 

 

 

 

 

 

Penilaian akhir kualitas hidup penderita HFpEF dengan menggunakan 

kuesioner MLHFQ pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan  

 

 

 

 

 

Pengumpulan data dan analisa data 
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3.9 Analisa Data  

Sebelum dilakukan analisis, data diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. 

Selanjutnya dilakukan tabulasi data dan diberi kode lalu dimasukkan ke dalam 

komputer. Uji normalitas data akan dilakukan menggunakan uji Saphiro-Wilk.. 

Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai p> 0,05. Untuk menguji 

hipotesis sebelum dan sesudah pemberian suplementasi CoQ10,  apabila data 

sebaran data normal, maka uji hipotesis pada pre-post test menggunakan uji 

parametrik uji-t berpasangan, sedangkan bila sebaran data tidak normal maka 

dilakukan uji non-parametrik Wilcoxon. Sementara untuk menguji hipotesis 

perlakuan pre test-pre test dan post test-post test pada tiap kelompok , apabila 

data sebaran data normal, maka uji hipotesis menggunakan uji parametrik uji-t 

tidak berpasangan, sedangkan bila sebaran data tidak normal maka dilakukan uji 

non-parametrik Mann-Whitney. Nilai p<0,05 merupakan nilai yang signifikan. 

Analisa data menggunakan menggunakan program komputer. 

 

3.10 Aspek Etik Penelitian 

1. Ethical Clearance 

Ethical clearance telah didapatkan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

dan Kedokteran FK Undip/RS dr. Kariadi, Semarang   

2. Informed Consent 

Setiap responden yang ikut dalam penelitian ini diberi penjelasan secara 

terperinci dan lembar persetujuan agar responden dapat mengetahui maksud 

dan tujuan peneliti serta dampak yang diteliti selama proses penelitian ini 

berlangsung. Apabila responden bersedia untuk menjadi responden, peneliti 
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harus mendapatkan tanda tangan dari responden pada lembar persetujuan 

sebagai bukti persetujuan tertulis. Jika responden menolak untuk menjadi 

responden, maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati haknya, 

termasuk mendapatkan pengelolaan penyakit yang diderita sesuai prosedur 

tetap (protap) di RSUP dr. Kariadi Semarang. 

3. Confidentiality 

Kerahasiaan informasi yang diberkan oleh responden dijamin oleh peneliti. 

4. Benefit 

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaksimalkan manfaat penelitian 

dan meminimalkan kerugian yang timbul akibat penelitian ini. 

5. Justice 

Semua responden yang ikut dalam penelitian ini diperlakukan secara adil dan 

diberikan haknya yang sama. 

Seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian akan menjadi tanggung jawab 

peenliti. Subjek penelitian akan diberikan imbalan sesuai  dengan kemampuan 

peneliti. 
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4.11 Jadwal Penelitian 

 

Tabel 8. Jadwal Penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Penentuan Judul             

Pembuatan Proposal             

Ujian Proposal             

Izin Penelitian             

Pelaksanaan Penelitian             

Analisis Data             

Penyusunan Laporan             

Ujian Hasil Penelitian             


