
 

 

 

LAMPIRAN 1 Lembar Persetujuan (Informed Consent) 
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PENJELASAN PENELITIAN KEPADA KEPALA/PENANGGUNG 

JAWAB BANGSAL 

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOGYAKARTA 

Saya Yusuf Annafi Firdaus mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul: 

“PERBEDAAN ANGKA KUMAN PADA PEMASANGAN KANUL 

INTRAVENA BERDASARKAN LAMA PEMASANGAN DI RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH YOGYAKARTA” 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui angka kuman pada kanul intravena 

yang telah dilepas dari pasien berdasarkan lama pemasangannya. 

Pada penelitian ini, peneliti mengajak kepala/penanggung jawab bangsal  di 

RSUD Yogyakarta untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Selanjutnya 

kepala/penanggung jawab untuk mengisi lembar persetujuan, lalu akan diminta 

mengikuti instruksi yang akan dilakukan oleh peneliti yang sesuai dengan prosedur 

penelitian. 

A. Kesukarelaan dalam penelitian 

Kepala/penanggung jawab bangsal berhak memilih untuk mengizinkan 

boleh atau tidaknya melakukan penelitian. Apabila kepala/penanggung jawab 

bangsal di RSUD Yogyakarta telah mengizinkan diadakannya penelitian, maka 

kepala/penanggung jawab bangsal akan diminta untuk menandatangani lembar 

persetujuan sebanyak 1 rangkap untuk disimpan oleh peneliti sebagai bukti. 

 

B. Prosedur penelitian 

Apabila kepala penanggung jawab bersedia berpartisipasi dalam penelitian 

ini, kepala penanggung jawab diminta menandatangani lembar persetujuan ini 

rangkap dua, satu untuk kepala penanggung jawaban satu untuk peneliti. Prosedur 

selanjutnya adalah: 



 

 

 

1. Peneliti membuat kategori sampel yang akan diujikan berdasarkan lama 

pemakaian kanul intravena yaitu 0 sampai 3 hari dan lebih dari 3 hari. 

2. Peneliti mengambil sampel kanul intravena dengan batuan perawat 

yang melepas kanul intravena pada pasien dan kemudian dengan 

menggunakan data rekam medis peneliti akan mengkategorikan lama 

pemakaian kanul intravena 0 sampai 3 hari dan lebih dari 3 hari. 

3. Sampel dibawa ke laboratorium Mikrobiologi FKIK UMY dan dihitung 

jumlah angka kuman pada sampel. 

C. Kewajiban Penanggung Jawab Tempat Penelitian  

Sebagai penanggung jawab tempat penelitian bapak/ibu berkewajiban 

mengikuti aturan atau petunjuk penelitian seperti yang tertulis di atas. Bila ada yang 

belum jelas bapak/ibu bisa bertanya lebih lanjut kepada peneliti.  

 

D. Risiko dan Efek Samping serta Penangannya  

Sejauh ini peneliti belum menemukan risiko yang di timbulkan dan efek 

sampingnya. Selama penelitian, peneliti menyiapakan perlindungan yang 

diperlukan seandainya terjadi sesuatu yang tidak dinginkan.  

 

E. Manfaat dan keuntungan 

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan 

keterampilan dalam membuat laporan penelitian yang bersifat ilmiah. Mendapatkan 

pengetahuan untuk angka kuman pada pemasangan kanul di rumah sakit dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, terutama pada lama pemasangan kanul 

intravena sebagai salah satu upaya pengendalian infeksi nosokomial di rumah sakit. 

 

F. Kerahasiaan 

Semua informasi yang berkaitan dengan identitas sampel penelitian akan 

dirahasiaka dan hanya akan diketahui oleh peneliti dan orang yang berkepentingan 

dalam penelitian. Hasil penelitian akan dipublikasikan tanpa identitas sampel 

penelitian atau akan disamarkan menggunakan inisial. 

 

G. Kompensasi 

Kepala/penanggung jawab bangsal akan mendapat souvenir dan kenang-

kenangan dari peneliti. 

 

H. Informasi Tambahan 

Kepala penanggung jawab diberi kesempatan untuk menanyakan semua hal 

yang belum jelas sehubungan dengan penelitian ini. Bila sewaktu-waktu terjadi efek 

samping atau membutuhkan penjelasn lebih lanjut kepala penanggung jawab 



 

 

 

bangsal dapat menghubungi peneliti atas nama Yusuf Annafi Firdaus 

(HP.08112616393). Selain itu, informasi tentang penelitian juga dapat diperoleh 

dan ditanyakan lebih kepada Komite Etik Penelitian FKIK UMY (email: e-mail: 

etikpenelitianfkikumy@gmail.com). 
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LAMPIRAN 2 ETHICAL CLEARANCE 

 


