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BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini adalah jenis observasional analitik dengan rancangan 

penelitian potong lintang (cross sectional). Tahapan yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu mengumpulkan data penderita yang memenuhi kriteria 

inklusi, mengambil bahan penelitian, berupa darah penderita. Memeriksa 

BCR-ABL kuantitatif dengan metode QRT-PCR, jumlah trombosit dan 

leukosit dengan metode flow cytometry.  

 

4.2  Populasi dan Sampel 

Populasi target adalah pasien CML di Malang. Populasi terjangkau 

adalah pasien CML yang menjalani perawatan di poliklinik dan/atau ruang 

rawat inap Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Sampel kasus penelitian 

adalah anggota populasi terjangkau yang dipilih berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

Kriteria inklusi kasus 

• BCR-ABL positif 

• Memenuhi kriteria diagnosis CML berdasarkan kriteria WHO. 
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  Besar sampel minimal diperoleh dengan perhitungan berdasarkan 

rumus sebagai berikut(Browner et al., 2013): 

𝑁𝑁 = �
𝑍𝑍𝑍𝑍 + 𝑍𝑍𝑍𝑍

0,5 𝐼𝐼𝐼𝐼 �(1 + 𝑟𝑟)
(1 − 𝑟𝑟)�

�

2

+ 3 

 

Keterangan : 

 N  = besar sampel 

 Zα = deviasi baku alpa 

 Zβ = deviasi baku beta 

 r = korelasi  

Berdasarkan rumus di atas maka besar sampel minimal adalah : 

𝑁𝑁 = �
1,645 + 1,282

0,5 𝐼𝐼𝐼𝐼 �(1 + 0,6)
(1 − 0,6)�

�

2

+ 3 = 30 

Dengan kesalahan tipe I = 5%, hipotesis dua arah, maka Zα = 1,645 dan 

kesalahan tipe II = 10%, maka Zβ dan r = 0,6 maka besar sampel minimal 

adalah 30 sampel. 

 

4.2 Variabel penelitian 

4.2.1 Variabel bebas 

Jumlah BCR-ABL 

4.2.2 Variabel Tergantung 

Jumlah leukosit 

Jumlah trombosit 
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4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sentral RSSA dengan 

waktu penelitian dilaksanakan mulai September 2016 sampai Februari 

2017. 

4.4 Bahan dan Alat 

4.4.1. Pengambilan darah  

 Vacutainer set dengan 4 tabung (EDTA) untuk pemeriksaan darah 

lengkap dan qRT-PCR. 

 

4.4.2 Informed consent 

Formulir informed consent terlampir. 

 

4.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan adalah : 

a. CML adalah adalah gangguan myeloproliferatif yang ditandai 

adanya peningkatan proliferatif dari sel granulositik tanpa 

kehilangan fungsi diferensiasi selnya (Vardiman., 2002). 

b. CML fase kronik adalah fase dimana pada darah perifer dan 

sumsum tulang terdapat sel blas kurang dari 10% (Vardiman., 

2002). 

c. CML fase akselerasi adalah fase dimana pada darah perifer dan 

sumsum tulang terdapat sel blas sebesar 10-19% (Vardiman., 

2002). 
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d. CML fase krisis blas adalah fase dimana pada darah perifer dan 

sumsum tulang terdapat sel blas lebih dari 20% (Vardiman., 2002). 

e. Jumlah BCR-ABL adalah perhitungan jumlah proses transkripsi 

BCR-ABL (Hoffman., 2013). 

f. Real time RT-PCR BCR-ABL adalah teknik pengerjaan qRT-PCR di 

laboratorium untuk memperbanyak sekaligus menghitung 

(kuantifikasi) jumlah target molekul mRNA BCR-ABL (Hoffman., 

2013). 

g. Jumlah leukosit adalah jumlah leukosit dalam darah yang diukur 

dengan metode flow cytometry. Hasil akan dinyatakan dalam /µL 

(Sysmex., 2012). 

h. Jumlah trombosit adalah jumlah leukosit dalam darah yang diukur 

dengan metode flow cytometry. Hasil akan dinyatakan dalam /µL 

(Sysmex., 2012). 

4.6 Prosedur Penelitian 

4.6.1 Pengambilan darah 

- 12 mL untuk EDTA blood tube, untuk pemeriksaan darah lengkap 

dan BCR-ABL. 

4.6.2 Pemeriksaan BCR ABL Kuantitatif dengan QRT-PCR 

• Melakukan isolasi RNA dengan menggunakan alat Hybrid-RTM 

Blood RNA. 

• Menyiapkan 750 uL RiboExTM LS dalam tabung mikrosentrifus 1.5 

ml. 
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• Menambahkan sampel darah EDTA 250 uL ke dalam tabung 

mikrosentifus dan diletakkan pada sentrifus vortex. Kemudian 

diinkubasi selama 2 menit dalam suhu ruang. 

• Menambahkan kloroform 0.2 ml. Kemudian dikocok selama 15 detik 

dan dibiarkan dalam posisi berdiri selama 2 menit dalam suhu 

ruang.  

• Sampel disentrifus pada kecepatan 12.000 RPM selama 15 menit 

pada suhu 4ᴼC.   

• Memindahkan bagian yang encer (sekitar 450 uL) ke dalam filter 

EzPureTM (warna kuning). 

• Mensentrifuse kembali pada kecepatan ≥ 10.000 rpm dalam 30 

detik pada suhu ruang. 

• Menambahkan buffer RBI sebanyak 900 uL ke dalam tabung 

melewati dinding tabung, dan dicampur menggunakan pipet.  

• Memindahkan campuran ini sebanyak 700 uL ke dalam tabung mini 

spin (tipe W, cincin biru). Kemudian di sentrifus pada kecepatan 

≥10.000 RPM selama 30 detik pada suhu ruang. Mengulangi 

langkah ini sekali lagi. 

• Menambahkan buffer RBW sebanyak 500 uL ke dalam tabung mini 

spin. Kemudian mensentrifuse pada kecepatan ≥10.000 RPM 

selama 30 detik pada suhu ruang. 

• Menambahkan buffer RNW sebanyak 500 uL ke dalam tabung mini 

spin. Kemudian mensentrifuse pada kecepatan ≥10.000 RPM 

selama 30 detik pada suhu ruang. 
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• Mensentrifus pada kecepatan ≥10.000 RPM selama 1 menit pada 

suhu ruang, untuk menghilangkan sisa buffer. Kemudian 

memindahkan tabung mini spin ke dalam tabung mikrosentrifuse 

berukuran 1.5 ml. 

• Menambahkan RNase-free water sebanyak 50 uL ke bagian tengah 

membran tabung mini spin. Kemudian disentrifus pada kecepatan 

≥10.000 RPM selama 30 detik pada suhu ruang. 

• Letakkan tabung premix kedalam Exicycler™ 96.  

• Membuka program Exicycler™ 3 Run pada komputer. Klik ”File” 

kemudian “Design Experiment” dari menu bar. Lihat Pada “master” 

pilih tanda “open folder” lalu pilih file “BCR_ABL.mst” lalu klik 

“OK”.Lihat Pada tab plate masukkan nama pasien sesuai dengan 

posisi tabung premix yang telah disusun pada alat Exicycler™ 96 

kemudian klik “sampel name”. Cek kembali apakah lokasi tabung 

dalam mesin sudah sesuai lokasi pada layout sampel; jika sudah 

klik “OK”.Klik tombol “►” pada bagian atas toolbar untuk 

menjalankan proses, PCR akan tersimpan file hasil pemeriksaan 

dengan ekstensi .ex3. 

• Membuka program “Exicycler 3 Analysis” pada komputer. Pilih 

“File” kemudian “Open” dan pilih file data yang yang tadi didapatkan 

dari proses PCR. Pilih “Absolute quantification” lalu pilih “OK”. Pilih 

tab “Form report”. Hasil pemeriksaan kuantitatif BCR-ABL adalah 

((konsentrasi ABL/konsentrasi BCR-ABL) x 100%)x 0,45, 

dinyatakan dalam satuan %IS (percent international scale). 
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4.6.3 Pemeriksaan Jumlah Leukosit dengan Metode Flow Cytometry 

• Melakukan pemeriksaan jumlah Leukosit dengan metode flow 

cytometry menggunakan  Sysmex XN-1000™ Hematology Analyzer 

(PT. Sysmex). 

• Melakukan penghitungan jenis leukosit secara manual. 

 

4.6.3 Pemeriksaan Jumlah Trombosit dengan Metode Flow 

Cytometry 

• Melakukan pemeriksaan jumlah trombosit dengan metode flow 

cytometry menggunakan  Sysmex XN-1000™ Hematology Analyzer 

(PT. Sysmex). 

• Apabila jumlah trombosit kurang dari 100.000/µL maka melakukan 

konfirmasi jumlah trombosit dengan hapusan darah tepi dengan 

melakukan penghitungan manual. 

 

4.7 Pengumpulan dan Analisis Data 

Setiap memperoleh sampel penelitian yang memenuhi kriteria akan 

dilakukan pemeriksaan QRT-PCR. Pemeriksaan real timeRT-PCR 

dilakukan sesudah sampel terkumpul dan dilakukan di bagian 

biomolekuler lab sentral RS Saiful Anwar. Data dicatat dalam lembar yang 

telah disiapkan.  Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian dicatat 

dalam buku khusus penelitian (log book) dan disimpan dalam data 

komputer 
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Dalam penelitian ini, variabel yang berskala rasio dan interval akan 

dinyatakan dalam rerata dan simpang baku, sedangkan yang berskala 

ordinal atau nominal akan dinyatakan dalam frekuensi dan persentase. 

Normalitas data akan diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Bila distribusi 

data normal, uji t tidak berpasangan akan digunakan untuk 

membandingkan perbedaan BCR-ABL antara pasien dengan jumlah 

leukosit ≤20.000/µL dan pasien dengan jumlah leukosit >20.000/µL, 

membandingkan perbedaan BCR-ABL antara pasien dengan jumlah 

trombosit ≤400.000/µL dan pasien dengan jumlah trombosit >400.000/µL, 

menentukan korelasi positif antara BCR-ABL dengan jumlah leukosit, dan 

menentukan relasi positif antara BCR-ABL dengan jumlah trombosit. 

Bila distribusi data tidak normal, akan digunakan uji Kruskal-Wallis. 

Selain uji beda, akan dilakukan juga uji korelasi untuk mengetahui korelasi 

antara BCR-ABL dengan jumlah leukosit dan trombosit. Bila distribusi data 

normal, akan digunakan uji korelasi menurut Pearson. Bila distribusi data 

tidak normal, akan digunakan uji korelasi menurut Spearman.  
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4.8 ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria ekslusi (-) Kriteria inklusi (+) 

 

Informed consent 

Pasien CML 

BCR-ABL (+) 

Analisis data 

Pengambilan sampel darah vena 

RT-BCR-ABL 

BCR-ABL (-) 

Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah 
lengkap dan hapusan darah tepi 

Leukosit 

Darah Lengkap 

Trombosit 
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