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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan penelitian 

Desain penelitian ini adalah observasional deskriptif dan analitik, 

memberikan gambaran (profil) penderita kanker buli-buli serta mengetahui 

korelasi antara grading karsinoma sel transisional buli-buli dengan pemeriksaan 

sitologi urine di Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian ini dilakukan 

dengan mencatat semua penderita kanker buli-buli yang dilakukan pemeriksaan 

histopatologi sebagai standar emas dikorelasikan dengan hasil sitologi urine 

mulai periode Januari 2009 sampai Desember 2012. 

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit dr. Saiful 

Anwar Malang pada tahun 2013. 

4.3 Cara Pengambilan Sampel 

Sampel diperoleh dari pengolahan data sekunder yang didapat dari 

rekam medis pasien bedah kanker buli-buli dengan yang dilakukan pemeriksaan 

sitologi urine di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang 

periode Januari 2009 sampai Desember 2012. 
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4.4 Lokasi dan Sampel 

Populasi terjangkau penelitian ini adalah penderita kanker buli-buli pasien 

bedah yang dilakukan pemeriksaan sitologi urine di Instalasi Patologi Anatomi 

Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang dalam periode Januari 2009 sampai 

Desember 2012. 

Kriteria inklusi: 

 Penderita dengan kanker buli-buli yang dilakukan pemeriksaan sitologi 

urine dan diikuti dengan pemeriksaan histopatologi (biopsi) / TUR / 

operasi. 

 Diperiksa di Instalasi Patologi Anatomi RSSA Malang. 

 Kurun waktu periode Januari 2009 sampai Desember 2012. 

Kriteria Eksklusi: 

 Penderita kanker buli-buli yang dilakukan pemeriksaan histopatologi 

tetapi diperiksa dengan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan NMP-22 

Besar Sampel 

 Seluruh penderita kanker buli-buli yang melakukan pemeriksaan sitologi 

urine dan diikuti dengan pemeriksaan histopatologi di Instalasi Patologi Anatomi 

Malang Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2009 sampai 

Desember 2012. 
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4.5 Variabel Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka variabel yang 

diteliti adalah variabel jenis kasus, jenis kelamin, umur dan tipe histopatologi 

grading tumor serta hasil uji sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif dan nilai 

prediksi negatif pemeriksaan sitologi urin penderita kanker buli-buli di Instalasi 

Patologi Anatomi Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2009 

sampai Desember 2012. 

Variabel Bebas :   Grading histopatologi pada karsinoma buli-buli 

Variabel Tergantung :    Kelas sitologi urine 

4.6 Definisi Operasional 

- Kanker Buli-buli 

 Adalah pertumbuhan jaringan abnornal yang terjadi di buli buli. 

-  Sitologi urine 

 Secara mikroskopik sitologi urine merupakan alat pemeriksaan yang 

dapat digunakan untuk melihat sel kanker yang terdapat pada sediaan 

urine. 

- Biopsi 

Adalah pengambilan sejumlah kecil jaringan dari tubuh untuk dilakukan 

pemeriksaan patologi mikroskopik. 

4.7  Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian ini ialah: 

1. Pemeriksaan Histopatologi : 
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- Jaringan atau organ yang diterima harus dalam keadaan terfiksasi 

dengan formalin buffer 10% dan ditutup rapat. 

- Pemeriksaan makaroskopis dilakukan oleh dokter, lalu melakukan 

pencatatan hasil pemeriksaan. Pada tahap ini dokter juga akan 

memotong jaringan yang dicurigai. 

- Untuk prosessing jaringan memakai alat tissue prosessor 

automatic yang bekerja ± 18,5 jam. Tahapan prosessing jaringan 

yaitu: 

 Fiksasi 

 Untuk mempertahankan struktur sel sehingga menjadi stabil 

secara fisik dan kimiawi dan mencegah terjadi dialisis atau 

pembengkakan. Ketetapan fiksasi formalin 10% = 0.78. 

 Dehidrasi 

Untuk menghilangkan atau menarik air dalam jaringan dengan 

cara mulai dari konsentrasi terendah ke konsentrasi yang tinggi. 

 Clearing 

 Menarik keluar kadar alkohol yang berada dalam jaringan, 

memberi warna yang bening pada jaringan dan juga sebagai 

perantara mesuknya kedalam paraffin. Zat yang sering dipakai 

Xylol, tapi bisa juga memakai  benzol, benzene, toluol. 

 Infiltrasi paraffin 

Mengisi rongga atau pori-pori yang ada pada jaringan setelah 

ditinggal cairan yang ada sebelumnya (xylol). 

-  Tahapan kerja pada Tissue Automatics Prosessor 

1) Fiksasi  
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 Botol 1. Buffer Formalin 10% 2 jam 

2) Dehidrasi 

Botol 2. Alkohol 70% 1,5 jam 

Botol 3. Alkohol 80% 1,5 jam 

Botol 4. Alkohol 95% 1,5 jam 

Botol 5. Alkoho absolute I 1,5 jam 

Botol 6. Alkoho absolute II 1,5 jam 

Botol 7. Alkoho absolute III 1,5 jam 

3) Clearing 

Botol 8. Xylol I 1 Jam 

Botol 9. Xylol II 1,5 Jam 

Botol 10. Xylol III 1,5 Jam 

4) Infiltrasi paraffin 

Botol 11. Paraffin cair I 1,5 jam 

Botol 12. Paraffin cair II 2 jam 

- Setelah itu dilakukan Pengeblokkan, agar mudah dipotong 

menggunakan mikrotom untuk mendapatkan irisan jaringan yang 

sangat tipis (sesuai yang diharapkan). 

1) Hangatkan paraffin cair, pinset, dan penutup cetakan 

2) Paraffin cair dituangkan kedalam cetakan 

3) Jaringan dari prosessing dimasukan kedalam cetakan yang 

telah diisi paraffin cair, tekan jaringan agar semakin menempel 

di dasar cetakan. 

4) Tutup cetakan diambil, letakkan diatas cetakan dan di tekan. 

Pasang etiket di pinggir. 
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5) Biarkan sampai membeku 

6) Setelah beku, keluarkan dari cetakan. Rapikan sisi-sisi blog. 

Ganti etiket dengan yang permanen 

- Tahap pemotongan dengan mikrotom 

1) Sebelum pemotongan Masukan kedalam plastik yang diisi air 

dan letakkan di freezer ±15 menit atau diberi batu es. 

2) Blok dijepit pada mikrotom kemudian dipotong dengan pisau 

mikrotom. Kemiringan : ±300 , Tebal blok paraffin ±2-5 mikron. 

3) Hasil pemotongan dimasukkan kedalam waterbath yang diisi air 

yang sudah dihangatkan 50 0 C, kemudian diambil dengan kaca 

objek (meletakkan potongan di waterbath tidak boleh terbalik). 

- Setelah dipotong dengan menggunakan mikrotom, tahap 

selanjutnya adalah Inkubasi, tujuannya adalah menguapkan air 

yang terbawa oleh hasil potongan hingga jaringan menempel lebih 

kuat. Inkubasi preparat di lakukan di atas hot plate dengan suhu 

±500 C (dibawah titik cair paraffin) selama 15 menit. 

- Tahap selanjutnya adalah Pengecatan, dalam pengecatan 

histopatologi cat yang digunakan adalah Hetatoxylin-Eosin (HE). 

- Setelah tahap-tahapan pengecatan selesai, baru sediaan dapat 

diperiksa dengan pemeriksaan mikroskopik 

2. Pemeriksaan sitologi urine : 

- Pemeriksaan urine jika diperlukan, dilakukan 3 kali secara 3 hari 

berturut-turut dengan interval pemeriksaan selama 1 hari. 

- Pengambilan urine pertama pasien minum air putih 1 gelas air 

setiap 15 menit untuk 2 – 3 jam 
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- Pengambilan urine kedua keesokan harinya setelah bangun. 

- Urine yang baik untuk diambil adalah urine tengah (mid – stream), 

yaitu urine setelah aliran pertama dibuang dan pada saat 

pertengahan urine ditampung. 

- Urine ditampung dalam wadah urine dan ditutup rapat. 

- Bila tempatnya jauh, residu yang akan dikirim diberi fiksasi dengan 

alkohol 50 % dengan perbandingan 1 : 1 (sama banyak). 

- Segera kirimkan ke laboratorium PA (kurang lebih selama 1 jam). 

- Beri identitas pasien pada wadah: nama pasien, umur, tanggal, 

jenis kelamin, dokter pengirim. 

3. Mendata rekam medis pasien di Instalasi Patologi Anatomi Rumah Sakit 

dr. Saiful Anwar Malang periode Januari 2009 – Desember 2012 yang 

memenuhi kriteria inklusi. 

4. Memenuhi kriteria inklusi yakni memiliki hasil sitologi urine dan hasil 

bacaan Patologi Anatomi terkait grading karsinoma sel transisional buli-

buli. 

5. Melakukan analisis sampel dan analisis data. 
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4.8. Analisa data 

Tabel 4.1 Tabel perhitungan ketepatan data 

 

Analisis data statistik dilakukan dengan menggunakan uji sebagai berikut: 

Uji korelasi pearson atau spearman’s rho tergantung dari persebaran data 

tersebut normal atau tidak, jika persebaran data normal makan akan digunakan 

uji korelasi pearson, jika tidak normal yang digunakan adalah uji korelasi 

spearman’s rho. Uji pearson atau spearman’s rho digunakan untuk mengetahui 

adanya korelasi antara Grading karsinoma sel transisional buli-buli dengan hasil 

pemeriksaan sitologi urine, Dari uji korelasi tersebut maka akan didapatkan nilai 

koefisien korelasinya. 

Setelah diketahui hasil koefisien korelasi dari uji analisis data tersebut, 

maka akan di lihat ke parameter statistik. Berdasarkan parameter statistik 

menurut Young yang menyatakan bahwa yang menjadi ukuran interpretasi 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut: (Sulaiman, 2005) 

- 0,70 - 1,00 menunjukkan adanya derajat asosiasi yang tinggi 

- 0.40 - <0,70 menunjukkan hubungan yang substansial 

- 0,20 - <0,40 menunjukkan adanya korelasi yang rendah 

 Hasil Sitologi urine 

Grading Histopatologi 

Karsinoma buli-buli 

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 

Well differentiated      

Moderate differentiated      

Poor differentiated      
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- <0,20 berarti dapat diabaikan  

Sedangkan menurut Bastaman Basuki tentang panduan umum koefisien 

korelasi dapat diklasifikasikan menurut derajatnya dan artinya adalah sebagai 

berikut: (Tjokronegoro, 2007) 

Tabel 4.2 Klasifikasi koefisien korelasi 

Koefisien Korelasi (nilai 
mutlak) 

Derajat 
Hubungan 

0 sampai 0,25 Lemah-Tak ada 

0,25 sampai 0,50 Cukup 

0,51 sampai 0,75 Kuat 

0,76 sampai 1,00 Kuat sekali 
 

 

 


