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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan Pre-

experimental. Penelitian pada desain ini belum berupa eksperimen sungguhan 

karena masih terdapat variabel luar yang berpengaruh terhadap terbentuknya 

variabel terikat(Sugiyono, 2012). Selain itu syarat-syarat pokok sebagai 

penelitian eksperimen tidak cukup memadai. Salah satunya adalah tidak 

adanya randomisasi, yang berarti pengelompokkan anggota sampel pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan secara acak 

(Notoadmodjo, 2010) 

Desain penelitian ini yaitu rancangan One Group Pretest-Posttest 

design dengan membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan dan setelah 

diberi perlakuan (Sugiyono, 2012). Pada rancangan ini juga tidak ada 

kelompok kontrol, tetapi paling tidak sudah dilakukan observasi pertama 

(pretest) yang memungkinkan menguji perubahan-perubahan yang terjadi 

setelah adanya eksperimen (Notoatmodjo, 2010). Bentuk rancangan desain 

penelitian dapat dilihat di tabel 2. 
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Tabel 2. Desain Penelitian One-Group Pretest-Posttest  

 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1  : Perhitungan kadar kalsium sebelum penambahan alfa-siklodekstrin 

X         :  Penambahan alfa-siklodekstrin 

O2    : Perhitungan kadar kalsium setelah penambahan alfa-siklodekstrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, 2010. 
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B. Rancangan Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rancangan Percobaan 

Diperiksa kadar kalsium 

dengan metode 

spektrofotometri 

menggunakan arsenazo III. 

Ditambahkan Alfa-siklodekstrin 

(Serum:Flokulan 2:1) 

Diinkubasi pada suhu ruangan 

selama 5 menit. 

Disentrifugasi dengan kecepatan 

3000 rpm selama 5 menit, ambil 

supernatan yang jernih. 

Diperiksa kadar kalsium dengan 

metode spektrofotometri 

menggunakan arsenazo III. 

Serum Lipemik 

Uji Beda 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Klinik Jurusan 

Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari - April 2019. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan flokulan alfa-

siklodekstrin pada serum lipemik. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar kalsium yang 

ditambahkan flokulan dan tanpa penambahan flokulan. 

3. Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah : 

a. Gangguan Fisika dan Kimia 

b. Gangguan Spektrofotometer 

c. Sampel Tidak Homogen 

d. Efek Penggantian Volume 
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E. Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penambahan flokulan alfa-

siklodekstrin 200 mg/dl pada serum lipemik. Serum lipemik dibagi 

menjadi dua bagian. Bagian yang pertama(500µl), serum tanpa 

penambahan flokulan alfa-siklodekstrin. Sedangkan bagian yang kedua, 

serum(500µl) dengan penambahan flokulan alfa-siklodekstrin 200 mg/dl 

dengan perbandingan 2:1 (2 bagian serum lipemik dan 1 bagian flokulan). 

Kemudian dicampur. Selanjutnya serum disentrifuge selama 5 menit 

dengan kecepatan 3000 rpm. Supernatan  yang jernih diambil dan 

dilakukan pemeriksaan kadar kalsium dengan metode spektrofotometri 

menggunakan arsenazo III. 

Satuan : mg/ml 

Skala : nominal 

2. Variabel Terikat 

  Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar kalsium serum tanpa 

dan dengan penambahan flokulan alfa-siklodekstrin. 

Satuan : gr/dl 

Skala : rasio 
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3. Variabel Pengganggu 

a) Gangguan fisika dan kimia 

Akumulasi lipoprotein pada serum dapat mengganggu hasil 

analisis fisika dan interaksi kimia, terutama pada metode elektroforesis 

(WHO, 2002) 

b) Gangguan metode spektrofotometer 

Kekeruhan lipemik mengganggu pemeriksaan secara 

spektrofotometri, turbidimetri, maupun nephelometri karena 

menghamburkan cahaya dan penyerapan cahaya (Piyophirapong dkk., 

2010). 

c) Sampel yang tidak homogen 

Unsur yang ada di dalam serum didistribusikan di kedua 

lapisan menurut polaritasnya. Analit yang hidrofobik didistribusikan di 

fase lipid sedangkan analit yang larut air (molekul kecil dan eletrolit) 

tidak ada dijumpai di lapisan atas (lapisan lemak). Ketika pengukuran 

hasil, sebagian besar alat analisa mengambil sampel pada bagian atas 

tabung, hal ini dapat menghasilkan hasil pengukuran konsentrasi 

elektrolit dan metabolit lain yang larut air menjadi rendah palsu 

(Nikolac, 2013). 

 

 



 

 33 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 

d) Efek penggantian volume  

Lipemik menurunkan konsentrasi analit sebenarnya dengan 

menurunkan air yang tersedia, karena volume yang ditempati oleh 

lipoprotein dalam plasma atau serum dimasukkan dalam perhitungan 

konsentrasi analit (Nikolac, 2013). 

F. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah alfa-siklodekstrin yang digunakan 

sebagai presipitat pada serum lipemik. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini yaitu 21 sampel serum lipemik berdasarkan 

perhitungan menurut Sastroasmoro (1995) yaitu rumus besar sampel 

analisis numerik berpasangan adalah : 

  [
(     ) 

(     )
]

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
(1,96  0,84)2,47

1,50
]

 

 

  
6,916

1,50
 
 

 

  4,61   

𝑛  21,25 ≈ 21 
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Keterangan : 

n  : Jumlah sampel 

zα  : Kesalahan tipe I (5%) 

zβ  : Kesalahan tipe II (20%) 

s  : Simpangan baku populasi standar  

Xa-Xo : Perbedaan rata-rata  

Teknik pengumpulan obyek penelitian yaitu mengumpulkan serum 

lipemik yang berasal dari RSUP Dr. Sardjito, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Kriteria Inklusi 

1) Tampak visual keruh 

2) Kadar Trigliserida 300 mg/dL-1000 mg/dL 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Serum Hemolisa 

2) Serum Ikterik 

3) Serum dengan volume kurang dari 1 ml 

4) Serum bergumpal-gumpal 

G. Instrumen Penelitian 

1. Bahan dan Reagen 

a. Bahan  
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Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah serum lipemik 

sebanyak 20 sampel dan masing-masing sampel sebanyak 1 ml. 

b. Reagen 

1) Akuades  

2) Alfa-Siklodekstrin  

3) Reagen kit pemeriksaan kalsium metode spektrofotometri 

menggunakan arsenazo III. 

a) Phosphate buffer, pH 7,5   50 mmol/L 

b) 8-Hydroxyquinoline    5 mmol/L 

c) Arsenazo III     120 µmol/L 

d) Standard     10 mg/dL (2,5 mmol/L)  

2. Alat 

a. Mirkopipet    i.  Neraca analitik 

b. Tip biru   j.  Botol timbang 

c. Tip kuning   k.  Tabung reaksi 

d. Tube serum   l.  Batang pengaduk 

e. Spektrofotometer  m.  Kuvet 

f. Stopwatch   n. Cooler box 

g. Gelas kimia   o. Sentrifuge 

h. Labu ukur 100 ml 
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H. Uji Validitas Instrumen 

Uji validasi instrumen pada penelitian ini diuji menggunakan serum 

kontrol yang sudah diketahui kadarnya.  

I. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang didapat 

dengan cara melakukan penelitian sendiri oleh peneliti yaitu dengan 

melakukan pengukuran kadar kalsium. Data diperoleh melalui tahap-tahap 

sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan 

a. Pengurusan perijinan penelitian dan peminjaman Laboratorium Kimia 

Klinik Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Yogyakarta. 

b. Pengambilan serum lipemik  

c. Pengadaan reagen pemeriksaan kalsium, dan alfa-siklodekstrin 

d. Menyiapkan formulir pencatatan 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan serum lipemik sebanyak 21 serum, dengan masing-

masing serum sebanyak 1 ml. 

b. Serum lipemik yang telah terkumpul masing-masing dibagi menjadi 2 

bagian. Bagian pertama (500µl) yang tidak ditambah flokulan alfa-

siklodekstrin digunakan sebagai pretest. Bagian kedua (500µl) 

ditambah dengan flokulan alfa-siklodekstrin 200 mg/dl yang 

digunakan sebagai posttest. 
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c. Pembuatan larutan flokulan alfa-siklodekstrin 

1) Menimbang alfa-siklodekstrin dengan menggunakan neraca 

analitik sebanyak 1 gram. 

2) Menghangatkan air dalam wadah 

3) Melarutkan alfa-siklodekstrin yang sudah ditimbang dengan 

akuades sampai 5 ml. 

4) alfa-siklodekstrin dilarutkan dalam kondisi hangat. Botol timbang 

diletakkan dalam wadah berisi air hangat saat melarutkan. 

d. Perlakuan serum lipemik tanpa penambahan alfa-siklodekstrin 

Perlakuan serum lipemik sebelum ditambah flokulan alfa-

siklodekstrin adalah pengukuran kadar kalsium. Preparasi reagen 

dilakukan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. 

Menghindarkan reagen dari cahaya matahari langsung. 

Sesudah reagen siap digunakan, dilakukan pemeriksaan kadar 

kalsium dengan cara sebagai berikut : 

Tabel 3.Cara Kerja Pemeriksaan Kadar Kalsium Serum 

 Bahan Pemeriksaan Standar Blanko 

Serum 10µl - - 

Standar - 10µl - 

Akuades - - 10µl 

Reagen 1000µl 1000µl 1000µl 

Dicampur dan diinkubasi pada suhu 20-25°C atau 37°C selama 5 

menit, kemudian baca absorbansi terhadap blanko reagen, 



 

 38 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

 

menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 650 nm 

(630-670 nm) 

  Sumber : Diasys, 2008 

e. Perlakuan Serum Lipemik dengan Penambahan Alfa-Siklodekstrin 

1) Bahan pemeriksaan ditambah larutan flokulan alfa-siklodekstrin 

dengan perbandingan 2 : 1 yaitu 2 bagian serum lipemik (0,5 ml) 

dan 1 bagian flokulan (0,25 ml) dengan konsentrasi larutan alfa-

siklodekstrin 200 mg/dl (20%) kemudian dicampur. 

2) Bahan pemeriksaan diinkubasi selama 5 menit di suhu ruang 

yaitu    25 
o
C. 

3) Memusingkan campuran serum alfa-siklodekstrin selama 5 menit 

dengan kecepatan 3000 rpm. 

4) Melakukan pemeriksaan kadar kalsium menggunakan reagen kit 

Diasys dengan metode fotometri (arsenazo III) (Diasys, 2008) . 

5)   Kadar kalsium selanjutnya dihitung dengan perhitungan 

  Kadar kalsium  : 
              

          
 x Konsentrasi standar (mg/dL) 

6)  Kadar kalsium yang diperoleh kemudian dikoreksi dengan 

dikalikan  pengenceran sebanyak 0,67 kali untuk mendapatkan 

kadar kalsium yang sebenarnya.  

  Rumus pengenceran tersebut didapatkan dari perhitungan 

sebagai   berikut :        V1 x N1 = V2 x N2 
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J. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Analisis  Deskriptif 

Data yang diperoleh merupakan data hasil pemeriksaan kalsium 

sebelum dan sesudah penambahan alfa-siklodekstrin pada serum lipemik. 

Data dianalisis secara deskriptif kemudian dilakukan uji statistik. Analisis 

deskriptif berupa tabel, kemudian dianalisis secara deskriptif dalam 

penyebaran data melalui perhitungan rerata dan perhitungan selisih rerata 

hasil pemeriksaan kalsium pada serum lipemik dengan dan tanpa 

penambahan alfa-siklodekstrin. 

2. Analisis Statistik 

Data yang diperoleh merupakan data pemeriksaan kadar kalsium 

dengan dan tanpa penambahan flokulan alfa-siklodekstrin. Data yang 

diperoleh merupakan data primer dan berskala rasio. Data primer tersebut 

dilakukan uji normalitas data menggunakan One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, 

kemudian dilanjutkan dengan uji parametrik menggunakan uji t-Test yaitu 

Paired sample t-test. Uji ini menggunakan taraf signifikan 5%, artinya 

hipotesis diterima apabila asymp sig > 0,05 (Sugiyono, 2010). 

Hipotesis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

Ho     : Tidak ada perbedaan kadar kalsium dengan dan tanpa penambahan 

alfa-siklodekstrin. 
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Ha : Ada perbedaan kadar kalsium dengan dan tanpa penambahan alfa-

siklodekstrin. 

K. Etika Penelitian 

 Serum lipemik yang digunakan dalam penelitian ini merupakan serum 

sisa pemeriksaan yang diperoleh dari rumah sakit. Peneliti menjamin 

informasi pasien yang terkait dengan serum lipemik akan terjaga 

kerahasiannya dengan cara tidak menyebutkan identitas milik pasien. Hasil 

penelitian ini hanya akan digunakan untuk kepentingan akademis dan tidak 

dipergunakan secara komersial. Serum yang tersisa dari hasil penelitian ini 

akan ditangani secara khusus dan selanjutnya dilakukan desinfeksi sehingga 

tidak membahayakan bagi lingkungan. Selain itu juga peneliti mengurus 

perizinan persetujuan dari Komite Etik Poltekkes Kemenkes. 

 


