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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kadar 

serum glutamic  piruvate transaminase (SGPT) pada perokok aktif di Banjar 

Taman, Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten 

Badung. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Banjar Taman, Desa Adat 

Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 

2. Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian dilakukan antara bulan Maret sampai dengan  

bulan Juni 2018. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah  perokok  aktif  yang berada di Banjar 

Taman Desa Adat Tegal Darmasaba, Abiansemal, Badung dimana populasi 

perokok aktif sebanyak 84 orang. 
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2. Sampel penelitian 

a. Unit analisa dan responden 

Unit analisa dalam penelitian ini adalah kadar Serum Glutamic  Piruvate 

Transaminase (SGPT). Responden dalam penelitian ini adalah para perokok aktif 

di Banjar Taman, Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, 

Kabupaten Badung. Ketentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Laki-laki yang  merokok. 

2) Laki-laki yang berusia 18 tahun keatas. 

3) Sudah merokok dalam jangka waktu minimal satu tahun. 

4) Tidak mengalami kolestasis dan jaundice, tidak terinfeksi virus hepatitis, 

penyakit keturunan atau genetik, gangguan imunologis,  kanker dan tidak 

mengkonsumsi obat-obatan. 

5) Bersedia diwawancarai. 

6) Bersedia menjadi responden. 

b. Besar sampel 

Pada penelitian ini populasi perokok aktif di  Banjar Taman Desa Adat 

Tegal Darmasaba, Abiansemal, Badung sebanyak 84 orang, dari populasi tersebut 

diambil sebanyak 30 orang untuk dijadikan sampel. Penentuan jumlah sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin (Noor, 2012) : 

 n = 
𝑁

1+( N x 𝑒2 )
 

  

 

Keterangan : 

n : Jumlah besar sampel 

N : Jumlah populasi 

E: Error level (tingkat kesalahan) 
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 n =
84

1+( 84 x 0,152 )
= 

84

2,89
 

 n = 29,06 

 n = 30 responden 

c. Teknik Sampling 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

Nonprobability Sampling yaitu Insidental sampling. Teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidenta bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemukan itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2013). Dimana 

sampel yang akan diambil adalah orang yang merokok. 

D. Jenis, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Data primer adalah data hasil penelitian yaitu kadar serum glutamic  

piruvate transaminase (SGPT) dan karakteristik  perokok aktif di Banjar Taman, 

Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan referensi-referensi yang 

berhubungan dengan penelitian ini yaitu data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

pada tahun 2013 dan jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh danAlsalhen and 

Abdalsalam  tahun 2014. 
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2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara dan pemeriksaan laboratorium. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui nama, usia, mengonsumsi alkohol atau tidak, jenis aktivitas yang 

biasa dilakukan, lamanya merokok dan banyaknya merokok perhari, riwayat 

penyakit responden. Pemeriksaan laboratorium yaitu kadar serum glutamic  

piruvate transaminase (SGPT). Kadar serum glutamic  piruvate transaminase 

(SGPT) diperiksa di Laboratorium RS Mangusada, Badung 

3. Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Lembar persetujuan responden, digunakan untuk menyatakan kesedian pasien 

menjadi responden. 

b. Lembar wawancara responden, digunakan untuk mengumpulkan data sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan dan dicatat. 

c. Alat tulis dan alat dokumentasi. 

d. Alat, bahan, dan prosedur kerja untuk pemeriksaan laboratorium yang terdiri 

dari: 

1) Alat dan Bahan yang digunakan 

Alat yang digunakan untuk analisa yaitu Spektrofotometer (Biosystem 

BA400). Selain itu digunakan juga alat-alat lainnya dalam penelitian ini yaitu: 

Holder BD, Jarum Vacutainer BD Vacutainer Flasback Blood Colelection, 

tabung vakum dengan tutup kuning (mengandung jel separator) atau tutup merah 

dengan kapasitas 3 ml, tourniquet, cool box, centrifuge. Bahan yang digunakan 
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dalam penlitian ini yaitu: sampel serum, kapas alkohol 70%, hipafix, control 

serum, dan reagen Spektrofotometer (Biosystem BA400). 

2) Prosedur pengambilan sampeldarah dan pemeriksaan kadar serum glutamic  

piruvate transaminase (SGPT). 

Prosedur pengambilan sampel darah dan pemeriksaan kadar serum 

glutamic  piruvate transaminase (SGPT) pada serum perokok aktif dilakukan 

oleh peneliti sendiri berdasarkan ijin yang telah diberikan oleh responden 

penelitian dan pihak laboratorium di Rumah Sakit Mangusada Badung. Dalam 

pengerjaan sampel di laboratorium, peneliti akan didampingi oleh petugas 

laboratorium yang berwenang. 

Menurut CLSI (2011), pengambilan darah vena pada orang dewasa 

diambil dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Identitas responden ditanyakan dengan pertanyaan terbuka minimal 

menggunakan 2 identitas pasien (contohnya nama lengkap dan tanggal 

lahir pasien). 

2. Phlebotomist memperkenalkan diri kepada responden. 

3. Ditanyakan persiapan responden (diet, status puasa, menstruasi, konsumsi 

obat dan alergi latex). Persiapan pasien atau kondisi pasien yang dapat 

mempengaruhi hasil tes harus terdokumentasi dalam form permintaan, 

sistem atau sesuai kebijakan lab. 

4. Dilakukan desinfeksi tangan didepan responden. 

5. APD digunakan sesuai dengan SOP Institusi (Sarung tangan, masker bila 

diperlukan). 

6. Ditanyakan apakah posisi responden sudah nyaman atau belum. 
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7. Alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan (torniquet, jarum, tabung, 

holder, alcohol swab, sharp collector, dll). 

8. Tanggal kadaluarsa setiap alat medis dicek sebelum pengambilan darah. 

9. Responden diminta untuk meluruskan tangannya. 

10. Dilakukan pemilihan lokasi venipuncture sesuai dengan praktek yang 

standar (tidak diperkenankan untuk memompa tangan sebelum prosedur). 

11. Tourniquet dipasang  7,5 -10 cm atau ± 3 jari diatas Fossa Antecubital dan 

durasi pemakaian kurang dari 1 menit. 

12. Sarung tangan dipakai dan diganti pada setiap responden. 

13. Dilakukan desinfeksi area insersi menggunakan kasa  dengan kandungan 

70% isopropyl alcohol/alcohol swab komersial. 

14. Desinfeksi dilakukan dengan metode   spiral / circular dari tengah ke tepi. 

15. Dibiarkan lokasi yang telah di desinfeksi mengering selama 30 detik, 

jangan ditiup. 

16. Tidak menyentuh kembali area yang telah desinfeksi. 

17. Ditusukkan jarum dengan sudut penusukan kurang dari 30⁰ dengan bevel 

jarum menghadap keatas. 

18. Setelah darah terlihat pada pangkal jarum anterior vacutainer, tabung 

vacutainer dengan tutup kuning (mengandung jel separator) atau tutup 

merah dimasukkan pada jarum posterior vacutainer, dan ditunggu hingga 

tabung terisi darah sesuai dengan batas yang ditentukan (volume tabung 3 

ml). 

19. Dipastikan genggaman tangan responden telah dibuka setelah darah mulai 

mengalir. 
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20. Dilepaskan tourniquet setelah darah mengalir di tabung pertama. 

21. Tabung yang telah berisi darah dilepaskan dari jarum posterior vacutainer 

dan jarum anterior vacutainer dicabut dari lokasi penusukan. 

22. Diletakan kasa kering bersih pada area tusukan kemudian cabut jarum. 

23. Plester dipasang setelah darah berhenti mengalir. Diperiksa kemungkinan 

adanya komplikasi setelah venipuncture. Beritahu pasien agar tidak 

menekuk tangan. 

24. Diberikan label pada tabung setelah pengambilan darah dengan 

menyisakan area yang cukup untuk melakukan pengecekan kualitas 

sample. 

25.  Dicatat tanggal dan jam pengambilan darah serta nama/ID petugas di 

dalam form / sistem. 

26. Selanjutnya dilakukan pengirimin ke laboratorium untuk dilakukan 

pemeriksaan.  

3) Transport sampel 

Spesimen di tempatkan pada kantong atau wadah biohazard ke 

laboratorium dalam waktu sesingkat mungkin. Transportasi semua spesimen 

dilakukan pada suhu kamar, Kecuali spesimen yang memerlukan suhu dingin 

(yaitu, asam laktat, amonia). Tabung-tabung darah ditempatkan dengan posisi 

vertikal. Tabung non-anti-koagulasi yang mengandung gel harus selalu disimpan 

dalam posisi tegak segera setelah pencampuran selesai. Menjaga tabung agar 

selalu dalam keadaan tertutup untuk mencegah kontaminasi eksogen yang 

mungkin terjadi dari spesimen, mencegah penguapan dan kemungkinan 

tumpahan dan aerosol. Dalam melakukan penanganan spesimen harus dilakukan 
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dengan hati-hati  untuk meminimalkan kerusakan eritrosit yang mengarah 

kehemolisis spesimen ( CLSI, 2011). 

4) Pemisahan sampel 

Sebelum dilakukan pemeriksaan kadar serum glutamic  piruvate 

transaminase (SGPT), terlebih dahulu dilakukan centrifuge pada sampel darah 

yang telah membeku dalam tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit 

untuk memperoleh serum. Dalam penelitian ini proses pemisahan sampel 

dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Mangusada Badung. yang memiliki jarak 

tidak terlalu jauh dari tempat pengambilan sampel. Pemisahan sampel dilakukan 

untuk menjaga agar sampel tetap stabil sampai proses pemeriksaan kadar serum 

glutamic  piruvate transaminase (SGPT) dilakukan. Sampel yang dapat 

dilakukan untuk pemeriksaan kadar serum glutamic  piruvate transaminase 

(SGPT) harus memenuhi persyaratan seperti tidak mengalami lipemik, hemolisis 

dan ikterik. 

5) Quality control 

Qualiti control dilakukan setiap pergantian hari (jam 12 malam), dengan 

menggunakan control serum 1. Dimana cara kerjanya adalah sebagai berikut: 

1. Ditekan pilihan sample request pada komputer. 

2. Dipilih sample class, dan pilih control. 

3. Dipilih semua pemeriksaan selain HDL. 

4. Diklik semua pemeriksaan, kemudian disiapkan aquadest, call dan control 1. 

5. Diklik positioning of sample and reagent, kemudian cari tempat pada alat 

untuk memasukkan aquadest, call dan control 1. 

6. Setelah itu tekan start pada komputer dan tunggu. 
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7. Apabila kontrol tidak masuk akan muncul tanda bintang pada komputer. 

6) Pemeriksaan serum glutamic  piruvate transaminase (SGPT) 

Pemeriksaan serum glutamic  piruvate transaminase (SGPT) dilakukan 

dengan menggunakan alat Biosystem BA400 yang merupakan alat pemeriksaan 

kimia klinik di laboratorium Rumah Sakit Mangusada Badung. Adapun prosedur 

kerjanya adalah sebagai berikut: 

1. Petugas laboratorium menyiapkan alat BioSystem BA 400, bahan serum 

dengan metode pemeriksaan IFCC dengan panjang gelombang 340 nm. 

2. Petugas laboratorium memilih menu Sampel Reques, kemudian no. ID pasien 

dimasukkan pada kolom Patient/Sample. 

3. Ditekan menu Test Selection hingga muncul pilihan parameter yang akan 

dianalisis. 

4. Dipilih parameter “ALT” kemudian ditekan tanda “√” pada bagian bawah. 

5. Dipilih menu Positioning of Samples & Reagen dan klik submenu Samples. 

6. Diinput sampel baru dan diposisikan pada alat. 

7. Apabila sampel belum siap (masih dipreparasi), pilih menu Worksession dan 

tekan pause pada data pasien . 

8. Apabila sampel sudah siap, tanda pause dihilangkan dan sampel diletakan 

sesuai posisi pada monitor alat. 

9. Pilih tanda “►” alat akan memproses sampel. 

10. Hasil akan dikeluarkan oleh alat sesuai dengan inkubasi di alat pada masing-

masing parameter pemeriksaan. 

11. Hasil dicetak secara otomatis oleh printer alat. 
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12. Hasil pemeriksan diketik oleh petugas selanjutnya diperiksa oleh petugas 

laboratorium yang berbeda (cheker-maker) dan diverifikasi/diexpartise oleh 

dokter spesialis Patologi Klinik atau petugas laboratorium yang diberikan 

wewenang. 

13.  Hasil diserahkan oleh petugas laboratoriumke petugas loket Laboratorium 

Patologi Klinik untuk pasien rawat jalan atau dikirim keruangan melalui 

pneumatik tube untuk pasien rawat inip (SOP Rumah Sakit No. Dokumen: 

01.03.5/1395/2016). 

E. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dicatat, dikumpulkan dan diolah 

dengan bantuan komputer dan disajikan dalam bentuk tabel dan dinarasikan. 

2. Analisa data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan 

membandingkan hasil penelitian yang diperoleh dengan standar dan teori-teori 

yang terkait dengan penelitian.  

 


