
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitis kategorik-numerik tidak 

berpasangan yang menggambarkan perbedaan kadar kreatinin serum pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dengan yang tidak terkontrol di RSUD 

dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung pada periode tahun 2012 dengan 

pendekatan potong lintang/cross sectional (Dahlan, 2010). 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di laboratorium Patologi Klinik dan ruang rekam medik 

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. Waktu pengambilan sampel 

adalah pada bulan Januari sampai dengan Februari 2013. 

 

 

C. Populasi Penelitian 

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes melitus 

tipe 2 di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar Lampung pada periode tahun 

2012. 
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D. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk pengambilan sampel digunakan nonprobability 

sampling dengan metode consecutive sampling yaitu mengambil semua subjek 

pasien diabetes melitus tipe 2 yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 

sampai jumlah subjek minimal terpenuhi sedangkan penentuan jumlah sampel 

yang digunakan pada penelitian ini (penelitian analitis kategorik-numerik tidak 

berpasangan) dapat dihitung dengan rumus: 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 
 𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 𝑆

𝑋1  −  𝑋2
 

2

 

Keterangan: 

 𝑍𝛼 = deviat baku alfa (ditentukan peneliti) 

 𝑍𝛽 = deviat baku beta (ditentukan peneliti) 

 S = simpang baku gabungan (kepustakaan) 

𝑋1 - 𝑋2 = selisih minimal rerata yang dianggap bermakna (ditentukan 

peneliti) 

(Dahlan, 2010). 

 

Diketahui:  

Kesalahan tipe I ditetapkan sebesar 5 %, hipotesis 1 arah, sehingga 𝑍𝛼 = 1,64 

Kesalahan tipe II ditetapkan sebesar 20 %, hipotesis 1 arah, maka 𝑍𝛽 = 0,84 

Selisih minimal rerata yang dianggap bermakna (𝑋1 - 𝑋2) = 0,1 

Simpang baku gabungan dari kepustakaan = 0,23 
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Dengan memasukan angka-angka tersebut kedalam rumus, akan diperoleh: 

𝑛1 = 𝑛2 = 2 
 𝑍𝛼 + 𝑍𝛽 𝑆

𝑋1  −  𝑋2
 

2

 

= 2 
 1,64 + 0,84 0,23

0,1
 

2

 

          = 32,53 ( dibulatkan menjadi 33 ) 

Dengan demikian besar sampel minimal adalah 33 untuk masing-masing 

kelompok.  

 

 

E. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pasien diabetes melitus tipe 2 berjenis kelamin laki-laki. 

2. Usia <65 tahun 

3. Diketahui kadar HbA1C dan kadar kreatinin serum-nya 

 

F. Kriteria Eksklusi 

Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pasien diabetes melitus selain tipe 2. 

2. Mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mempengaruhi kadar kreatinin 

serum 

 

 

G. Variabel Penelitian 

Variabel bebas dari penelitian ini adalah pasien diabetes melitus tipe 2 yang 

terkontrol dan tidak terkontrol di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek Bandar 
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Lampung. Sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah kadar kreatinin 

serum. 

 

 

H. DefinisiOperasional 

Tabel 7. Definisi Operasional 

Variabel  Definisi Operasional Hasil pengukuran Skala 

Variabel Bebas: 

Pasien diabetes 

melitus tipe 2  

 

 

 

 

Pasien yang telah 

terdiagnosa penyakit 

diabetes melitus tipe 2  

 

 

 

Terkontrol:  

Pasien diabetes 

melitus  tipe 2 

dengan kadar 

HbA1C bernilai < 

7% (Perkeni,2006). 

 

Tidak terkontrol: 

Pasien diabetes 

melitus tipe2 

dengan kadar 

HbA1C bernilai 

>7% 

(Perkeni,2006). 

 

Kategorik 

 

 

 

 

 

Variabel Terikat: 

Kreatinin serum 

 

Kadar kreatinin serum 

pasien 

 

Kadar kreatinin 

serum pasien 

 

Numerik 

 

 

 

I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah data rekam medis pasien. 

 

 

J.Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dengan 

melihat catatan rekam medik pasien Diabetes Melitus tipe 2 di RSUD Dr. H. 

Abdul Moeloek, Bandar Lampung tahun 2012. 
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K. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

 

 

L. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan komputer dan 

dianalisis dengan menggunakan program software SPSS. Teknik analisis yang 

digunakan adalah dengan cara : 

1. Analisis Univariat, untuk mendeskripsikan masing-masing variabel, baik 

variabel terikat maupun variabel bebas dari kelompok kasus. 

Penelusuran pustaka 

Peminjaman rekam medik pasien diabetes melitus 

tipe 2 di ruang  rekam medik dan laboratorium 

Patologi Klinik RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek 

Bandar Lampung 

 

Pengambilan data Kriteria Eksklusi Kriteria Inklusi 

Persiapan 

Pengolahan data 

Hasil dan Kesimpulan 
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2. Uji normalitas sebaran sampel dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov karena jumlah sampel  ≥50 orang. 

3. Analisis Bivariat, untuk uji hipotesis komparatif variabel numerik dua 

kelompok tidak berpasangan uji yang digunakan adalah uji T tidak 

berpasangan (uji parametri) untuk mengetahui perbedaan kadar kreatinin 

serum pasien diabetes melitus tipe 2 yang terkontrol dengan yang tidak 

terkontrol di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung jika 

memenuhi syarat. Yaitu, data harus berdistribusi normal, varians data boleh 

sama, boleh juga tidak sama. Jika tidak memenuhi syarat maka dilakukan 

terlebih dahulu transformasi data. Jika variabel baru hasil transformasi 

berdistribusi normal, maka dipakai uji t tidak berpasangan. Jika variabel 

baru hasil transformasi tidak berdistribusi normal maka digunakan uji 

alternatifnya yaitu uji Mann Whitney (uji nonparametrik) (Dahlan, 2011). 


