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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pengambilan data secara retrospektif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011). 

Pengambilan data dilakukan secara retrospektif yaitu dengan melakukan 

penelusuran dokumen terdahulu yang diambil dari rekam medis pasien pada 

periode tertentu (Notoatmodjo, 2012).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Adapun tempat dilaksanakan penelitian yaitu, sebagai berikut : 

a. Unit hemodialisa RSD Mangusada Badung-Bali sebagai tempat studi 

pendahuluan. 

b. Instalasi rekam medis RSD Mangusada Badung-Bali sebagai tempat 

pengambilan data. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2020. 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien dengan diagnosa 

penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis di RSD Mangusada Badung-

Bali pada tahun 2019. Berdasarkan data rekam medis pasien PGK yang menjalani 

hemodialisis di RSD Mangusada Badung-Bali pada tahun 2019 yaitu sebanyak 

146 orang. 

2. Sampel 

a. Unit analisis dan responden 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kadar albumin serum pada pasien 

penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis di RSD Mangusada Badung pada 

tahun 2019. Responden dalam penelitian ini adalah pasien penyakit ginjal kronis 

sesudah hemodialisis di unit hemodialisa RSD Mangusada Badung-Bali pada 

tahun 2019 dan memenuhi kriteria inklusi.  

b. Besar sampel 

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin (Noor, 2012). Pada penelitian ini populasi pasien 

penyakit ginjal kronis yang menjadi hemodialisis di unit hemodialisa RSD 

Mangusada Badung-Bali pada tahun 2019 berjumlah 146 orang. Maka besar 

sampel dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

   
 

          
 

  
   

               
 

        

     orang responden 

 

Keterangan : 

n : Besar sampel  
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N : Jumlah populasi e : Error level

Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada 

populasi target dan sumber (Riyanto, 2011). Adapun kriteria inklusi dalam 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

1) Pasien penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis pada tahun 2019.  

2) Pasien penyakit ginjal kronis sesudah menjalani hemodialisis dilakukan 

pemeriksaan albumin serum. 

c. Teknik pengambilan sampel 

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik non 

probability sampling dengan metode purposive sampling. Menurut Notoatmodjo 

(2012), non probability sampling atau teknik pengambilan sampel bukan acak 

adalah pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat 

diperhitungkan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepada segi kepraktisan 

belaka. Pengambilan sampel secara purposive sampling didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri-ciri atau 

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel diambil sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti hingga memenuhi besar sampel yang 

ditetapkan. 

 

D. Jenis, Teknik, dan Instrumen Pengumpulan Data  

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh suatu organisasi yang bukan 

pengolahannya (Siregar, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya 

yaitu jumlah, nama, jenis kelamin, usia pasien serta hasil pemeriksaan kadar 
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albumin serum pasien penyakit ginjal kronis dengan hemodialisis di RSD 

Mangusada Badung yang diperoleh dari data rekam medik.  

2. Teknik pengumpulan data 

Peneliti memperoleh data berupa jumlah, nama, jenis kelamin, usia, lama 

hemodialisis serta hasil pemeriksaan laboratorium kadar albumin serum pada 

pasien penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis di RSD Mangusada Badung-

Bali melalui data rekam medik pasien.  

3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen adalah alat – alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data 

(Notoatmodjo, 2012). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

responden dalam penelitian ini adalah : 

a. Alat  

1) Kamera untuk melakukan dokumentasi kegiatan penelitian 

2) Lembar  pengumpulan data  

b. Bahan 

Data hasil pemeriksaan laboratorium pasien PGK sesudah hemodialisis di 

RSD Mangusada Badung-Bali pada tahun 2019 yang meliputi data hasil 

pemeriksaan kadar albumin serum. Data tersebut diperoleh dengan metode 

pemeriksaan Bromocresol Green dengan alat Chemistry analyzer Biosystem 

BA400. 

Adapun alat, bahan, dan prosedur kerja laboratorium pemeriksaan kadar 

albumin serum (RSD Kabupaten Badung, 2020), sebagai berikut:  

1) Alat 

a) Jarum vacutainer     
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b) Tabung vacutainer tanpa antikoagulan  

c) Holder      

d) Tourniquet      

e) Centrifuge      

f) Mikropipet      

g) Yellow tip      

h) Cup sampel     

i) Chemistry analyzer Biosystem BA400  

2) Bahan 

a) Label identitas sampel     

b) Alkohol swab     

c) Tissue      

d) Hypafix    

3) Prosedur kerja 

Prosedur kerja pada penelitian dilakukan oleh petugas laboratorium RSD 

Mangusada Badung-Bali. Prosedur kerja yang dilakukan meliputi pre-analitik, 

analitik dan post-analitik.  

a) Pre-analitik 

(1) Flebotomis memperkenalkan diri kepada pasien. 

(2) Flebotomis menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan 

meminta persetujuan pasien secara verbal. 

(3) Flebotomis bertanya mengenai status diet, sensitive terhadap latex, status 

alergi dan konsumsi obat atau vitamin.  

(4) Flebotomis melakukan desinfeksi tangan dengan Guidline Hand Hygiene. 
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(5) Alat pelindung diri digunakan dengan baik, benar dan lengkap 

(6) Disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

(7) Identitas pasien dipastikan dengan mengajukan pertanyaan kepada pasien 

berupa nama dan tanggal lahir. 

(8) Pasang jarum pada holder, pastikan terpasang erat. 

(9) Pasien diminta meluruskan tangannya sejajar dari bahu kearah pergelangan 

tangan kemudian dilakukan pemasangan tourniquet pada lengan atas 4 jari 

diatas vena fossa cubiti. 

(10) Pasien diminta mengepalkan tangan dan dipilih lokasi venipuncture. 

(11) Lakukan disinfeksi daerah tusukan dengan alkohol swab 70% selama 30 

detik dengan melingkar dimulai dari tengah kea rah luar lebih kurang 2 cm 

atau lebih sampai mongering sempurna. 

(12) Jarum dimasukkan dengan sudut penusukan < 30
0 

dan bevel jarum 

menghadap ke atas. 

(13) Pastikan genggaman tangan pasien dan lepas dan tourniquet dilepaskan dari 

lengan pasien.  

(14) Setelah selesai pengambilan segera dilakukan pencampuran. 

(15) Jarum ditarik dari venipuncture kemudian tutup dengan hypafix  

(16) Tabung vacutainer diisi identitas pasien 

(17) Sampel darah kemudian disimpan dalam container sampel dan dibawa ke 

laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. 

(18) Preparasi sampel 

(a) Centrifuge dinyalakan dengan menekan tombol power dan atur kecepatan 

3500 rpm selama 15 menit 
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(b) Dibuka tutup centrifuge 

(c) Dimasukkan tabung sampel ke dalam centrifuge kemudian ditutup kembali 

dan tekan RUN 

(d) Setelah proses centrifuge selesai, dibuka tutup centrifuge dan dikeluarkan 

tabung sampel dari centrifuge. Serum dan sel darah akan terpisah dimana 

serum yang berwarna kuning jernih akan terdapat di bagian atas sedangkan 

sel darah akan terdapat di bagian bawah. Serum yang memenuhi syarat harus 

tidak boleh terlihat merah (lisis) dan keruh (lipemik). 

b) Analitik 

Pemeriksaan kadar albumin serum menggunakan alat Biosystem BA400 

dengan prosedur kerja, yaitu sebagai berikut : 

(1) Dihidupkan alat Biosystem BA400 dan komputer.  

(2) Dihidupkan printer.  

(3) Sampel dan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dilihat dan 

dicocokan sesuai dengan identitas pasien dan permintaan pemeriksaannya.  

(4) Dimasukkan data pasien ke dalam komputer/billing data dengan 

menyesuaikan nomor pemeriksaan dan identitas pasien.  

(5) Serum responden pada tabung kemudian diletakkan pada rak tabung.  

(6) Dimasukkan sampel dan dimasukkan jenis pemeriksaan yang akan 

dilakukan yaitu pemeriksaan albumin pada komputer yang tersedia.  

(7) Alat dioperasikan dengan menekan tombol start pada komputer.  

(8) Ditunggu hasilnya sampai muncul tanda “end work” pada komputer.  

(9) Diklik tanda “result patient archive” pada komputer lalu diklik “archive 

data”  
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(10) Diklik tanda “patient archive” pada komputer, lalu di klik tanda “search”.  

(11) Dicari nama pasien yang dimaksud, diklik dua kali lalu klik tanda print pada 

komputer. 

c) Post Analitik 

(1) Hasil pemeriksaan kadar albumin serum divalidasi 

(2) Hasil pemeriksaan dicetak.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan, dikelompokkan, diolah dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan naratif. 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 

karakteristik setiap variabel penelitian yaitu kadar albumin serum pada pasien 

penyakit ginjal kronis sesudah hemodialisis, dimana akan menghasilkan distribusi 

frekuensi dan persentase dari tiap variabel kemudian dibandingkan dengan teori 

untuk bahas selanjutnya (Notoatmodjo, 2012).  


