
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Rencana Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian non-eksperimental yang 

disusun dengan metode deskriptif dan data diperoleh secara retrospektif untuk 

memperoleh gambaran hubungan efektivitas penggunaan antibiotik dengan 

karakterisik pasien pada terapi infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di UPTD 

Puskesmas Cilacap Utara II . 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II dengan waktu 

Februari-Maret tahun 2021 dan dengan pengambilan data periode Januari-Juni tahun 

2019. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Dalam penelitian ini subjek yang akan digunakan sebagai penelitian adalah 

pasien umum yang didiagnosa penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di 

UPTD Puskesmas Cilacap Utara II yang akan diambil data dari rekam medik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 97 pasien ISPA di UPTD Puskesmas Cilacap 

Utara II. 

a. Perhitungan sampel menggunakan rumus solvin (Rikomah et al., 2018). 

n =      N 

1+N (d²) 

n =    2997 

                        1+2997(0,12) 

           = 2997 



30,97 

  = 96,77 = 97 

Keterangan: 

N : Besar Populasi 

n : Besar Sampel 

d : Tingkat Kepercayaan atau ketetapan yang di inginkan (0.1) 

2. Sampel 

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi (PUTRA & WARDANI, 

2015). 

Kriteria inklusi meliputi: 

a Data rekam medis yang memuat identitas pasien 

 (usia, jenis kelamin). 

b Pasien umum dengan kunjungan berobat selama periode bulan Januari-Juni 

tahun 2019. 

c  Pasien dengan diagnosis Infeksi Saluran Pernapasan Atas (Rhinitis, 

Sinusitis, Faringitis, Tonsilitis, dan Laringitis). 

d Pasien yang mendapatkan antibiotik. 

Kriteria  ekslusi yaitu :  

Pasien  dengan  catatan rekam medis yang tidak lengkap (Dewi, Sutrisno, & 

Medina, 2020). 

D. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penggunaan antibiotik dengan 

karakteristik pasien. 



b. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah hubungan efektivitas penggunaan 

antibiotik dengan karakteristik pasien 

E. Definisi Operasional Penelitian 

Batasan dari definisi operasional penelitian diantaranya: 

1. ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) adalah diagnosis berdasarkan rekam 

medik di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II.  

2. Efektivitas penggunaan obat adalah sebuah usaha yang mana untuk bisa 

memperoleh sebuah hasil, target, tujuan, sesuai dengan waktu yang di tentukan 

terlebih dahulu atau penukuran dalam arti terperincinya tujuan yang telah di 

tentkan sebelumnya. 

3. Antibiotik adalah golongan obat yang digunakan untuk terapi, pencegahan 

infeksi sehingga antibiotik digunakan jika ada infeksi atau untuk kepentingan 

profilaksis (pencegahan infeksi). Antibiotik merupakan obat yang banyak 

digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri (Riswanto et al., 2016). 

4. Jenis antibiotik yang digunakan yaitu Cefadroksil, Amoxicillin, Cotrimoxazole, 

dan Ciprofloxacin. 

5. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien ISPA yang masuk Puskesmas 

Cilacap Utara II, untuk keperluan observasi diagnosa, pengobatan, dan 

pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. 

6. Rekam medik adalah sistem data yang berisi identitas pasien yang meliputi 

International Statistical Classification of Diseases (ICD), diagnosa, tanggal 

masuk, layanan diagnosa, nomor registrasi, nomor rekam medik, nama pasien, 

jenis kelamin, alamat dan umur. 



7. Sistem informasi rekam medik adalah sistem data yang berisi pengobatan pasien 

meliputi penggunaan obat, dosis obat, data karakteristik dan jaminan kesehatan. 

8. Puskesmas merupakan organisasi publik dibawah UPTD Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas kesehatan dasar yang 

komprehensif dan menyeluruh serta berkualitas di wilayah kecamatan. Kualitas 

pelayanan erat kaitannya terhadap pemenuhan kebutuhan yang sesuai harapan 

pasien, terjangkau dan terstandar. 

F. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan Persiapan 

a) Pembuatan surat izin penelitian ke bagian PJ S1 Farmasi untuk dikirim 

ke UPTD Puskesmas Cilacap Utara II. 

b) Pembuatan perizinan kepada pihak di UPTD Puskesmas Cilacap Utara  

II. 

c) Pembuatan perizinan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap, Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Cilacap. 

d) Pembuatan Ethical Clearance ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu–Ilmu Kesehatan Universitas Jendral 

Soedirman. 

2. Tahapan Pelaksanaan 

Prosedur Pelaksanaan terhadap pasien ISPA meliputi : 



a) Meminta izin ke bagian rekam medis ntuk mengambil data rekam medis 

pasien Infeksi Saluran Prnafasan Akut (ISPA) bagian atas periode 

Januari–Juni 2019 di UPTD Puskesmas Cilacap Utara II. 

b) Melakukan penyeleksian rekam medis yang sesuai dengan eksklusi dan 

inklusi yang sudah di tetapkan sebelumnya dengan di bantu oleh petugas 

rekam medis. 

c) Pengambilan data rekam medis dengan total data rekam medis sebanyak 

97 pasien ISPA bagian atas. Pengambilan data ini di lakukan di ruang 

rekam medis pada bulan Februari-Maret tahun 2021. 

d) Menulis nama pasien, umur, jenis kelamin, diagnosis, dan riwayat 

pengobatan selanjutnya data di analisis menggunakan uji normalias dan 

uji non paramterik spearman dengan SPSS 16.0. Hasil di sajikan dalam 

bentuk tabel. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pasca Penelitian terdiri dari pengolahan data penelitian dengan bantuan 

komputer untuk memudahkan dalam analisis data dan menyusun hasil 

penelitian. 

G. Pengelolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengelolahan Data 

Suyanto dan Salamah (2013) menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan 

analisa data beberapa tahapan yang harus dilakukan adalahsebagai berikut : 

a. Editing 

Tahapan ini dilakukan pada saat mengumpulkan data sekunder pasien 

ISPA dari rekam medik UPTD Puskesmas Cilacap Utara II periode tahun 

2019 sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 



b. Coding 

Coding adalah tahapan memberikan kode pada tabulasi yang terdiri dari 

memberi kode identitas responden untuk menjaga kerahasiaan identitas 

responden dan mempermudah proses penelusuran biodata responden bila 

diperlukan, selain itu juga untuk mempermudah penyimpanan dalam arsip 

data. 

c. Entry data 

Memasukkan data yang telah diberi kode ke dalam komputer. 

2. Analisis Data 

Data diolah dan di tabulasikan dengan spss 16.0 

Uji SPSS yang digunakan yaitu : 

a. Uji Normalitas – Uji Kolmagorov Smirnov 

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan 

memperkecil kemungkinan terjadinya bias.  

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kenormalan distribusi data 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test melalui program SPSS 16.0. Apa 

bila nilai Asymp. Sig. suatu variabel lebih besar dari level of significant (> 

0.050) maka variabel tersebut terdistribusi normal, sedangkan jika nilai 

Asymp. Sig. suatu variabel lebih kecil dari level of significant (< 0.050) 

maka variabel tersebut tidak terdistribusi dengan normal (Doddy et al., 

2018). 

b. Uji Non Parametrik – Uji Spearman 

Uji non parametrik digunakan untuk melihat korelasi antara efektivitas penggunaan antibiotik 

dan karakteristik 


