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Penelitian 
Epidemiologi

Resiko 
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Manfaat tindakan 
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Promotif & 
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Jenis 
Penelitian

Deskriptif
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Case Series

Analitik

Observasional

Ekologis

Cross sectional

Case Control

Cohort

Eksperimantal

Uji Coba Kontrol 
random

Uji coba 
Lapangan

Uji coba 
Komunitas





Penelitian Epidemiologi 
Deskriptif

Suatu riset epidemiologi yang 
bertujuan untuk 

pola distribusi
dan determinan
menurut 



❑Indikator yang digunakan mencakup faktor-

faktor sosio demografi maupun variabel-

variabel perilaku.

❑Studi deskriptif→menitikberatkan pd

karakteristik dr frekuensi/ distribusi penyakit

dlm kaitannya dg faktor2:

– Person→ who

– Time→ when

– Place→ where



Tujuan

– Menyediakan informasi tentang Pola Kejadian 

Penyakit

– Menyediakan data Dasar bagi Perencanaan, 

Penyedia dan Penilaian Yankes di suatu Populasi

– Menilai kecenderungan Paparan/Faktor/penyakit 

dlm populasi/antar populasi

– Memperoleh petunjuk awal tentang etiologi penyakit 



Kelebihan

• Relatif lebih mudah 
dan murah 

• Memungkinkan 
dikumpulkan data 
penting tentang 
Faktor Risiko 
potensial

• Tidak banyak 
menimbulkan 
masalah etik

Kekurangan

• Tidak dapat menguji 
hipotesis etiologik

• Tidak dapat 
membuat kesimpulan 
hubungan kausalitas 
antara pemaparan 
dan outcome



Penelitian 

Analitik

Studi yang menjelaskan mengapa 

penyakit/masalah kesehatan timbul. 

Mencari sebab-akibat. Menjawab 

pertanyaan Why / How.



Studi 
Ekologis/Korelasional

– Studi yang menggunakan data dr seluruh

populasi utk membandingkan:

– Frekuensi penyakit pd kelompok2 yg berbeda

dr suatu populasi pd suatu periode yg sama

– Frekuensi dr klmpk2 yg sama pd periode yg

berbeda



Contoh :

– Studi korelasi yg mempelajari korelasi antara
konsumsi daging perkapita dan frekuensi penyakit Ca 
pada wanita pd negara2 ttt

– Terlihat bhw ada hub/korelasi yg +

– Negara2 dg tgkt konsumsi daging perkapita yg rendah
memiliki frekwensi Ca Colon yg rendah

– Negara2 dg tgkt konsumsi daging perkapita yg tinggi
memiliki Ca colon yg tinggi



Cross Sectional Study

Studi yang mempelajari hubungan 

penyakit dan paparan dengan cara 

mengamati status paparan dan 

penyakit serentak pada individu2 

dalam suatu populasi pada suatu 

Saat.



CIRI – CIRI :

• Satu kali amatan dalam kurun waktu tertentu,pendek

• Menghasilkan prevalensi penyakit → kronis

KEUNTUNGAN :

• Dana relatif murah;

• Staf peneliti terbatas;

• Waktu relatif pendek;

KEKURANGAN :

• Informasi terbatas, hanya sesaat; 

• Kejadian penyakit hubungan sebab relatif <

• Masih diperlukan data lain;

• Penyakit akut tidak dianjurkan.

CROSS-SECTIONAL STUDY
(Studi Potong Melintang)
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CROSS – SECTIONAL STUDY



❑Studi yang memperlajari hubungan antara 

Paparan dan Penyakit dengan 

Membandingkan kelompok Kasus dan 

Kontrol berdasar Paparan’y

❑Retrospektif →melihat ke Belakang

❑Dari penyakit di cari kemungkinan2 yang 

menjadi Penyebab



Populasi

Tidak 
Terpapar

Terpapar

Tidak 
Terpapar

Terpapar

Kontrol

Kasus



Kelebihan
• Dapat meneliti kasus jarang 

yang masa latennya panjang

• Hasil lebih cepat diperoleh

• Relatif lebih mudah dan 
murah 

• Memerlukan subjek yang 
lebih sedikit

• Memungkinkan untuk 
identifikasi berbagai faktor 
risiko sekaligus

Kekurangan

• Re-call bias

• Validasi informasi kadang 
sukar diperoleh

• Dapat dapat memberikan 
incidence rates

• Karena case dan control 
dipilih oleh peneliti sukar 
menentukan kedua kelompok 
sebanding dgn faktor 
eksternal dan sumber bias 
lain.

• Tidak dapat menentukan > 1 
Variabel dependen (1 
outcome)



– Studi yang memperlajari hubungan antara paparan dan 

penyakit dengan membandingkan kelompok terpapar 

dan tidak terpapar berdasar status penyakit.

– Penelitian berlangsung ke waktu yg akan datang. 

(prospektif)

– Subyek penelitian bebas dari penyakit yg diteliti.

– Peneliti mengamati dan mencatat paparan dan 

penyakit. 
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Kelebihan

• Dapat menentukan insidens 
dan perjalanan penyakit/efek 
yang diteliti

• Dapat menerangkan dinamika 
hubungan antara paparan dgn 
efek secara temporal

• Pilihan terbaik untuk meneliti 
kasus fatal dan progresif

• Dapat meneliti > 1 outcome 
sekaligus

Kekurangan

• Waktu lama

• Sarana dan biaya mahal

• Rumit

• Terancam terjadinya drop out

• Kemungkinan munculnya 
masalah etika





Studi dimana peneliti MELAKUKAN 

perlakuan /intervensi ( pemberian 

faktor risiko/paparan) pada subjek 

yang akan diteliti
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E
N
T
A
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– Masih ada pengaruh variabel luar (non-variable independent yang 

diteliti) pada kejadian variabel terikat (dependen). 

– Tidak ada variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak

(random). 

– Bentuk pre-experimental designs antara lain:

– One-Shot Case Study : Suatu kelompok diberi treatment (perlakuan) dan 

kemudian hasilnya diobservasi. (perlakuan umumnya dilakukan beberapa kali)

– One Group Pretest-Posttest Design : Sebelum diberi perlakuan, dilakukan

pre-test dulu kemudian setelah perlakukan dilakukan post-test.

– Intact-Group Comparison : Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompok

diberi perlakuan dan kelompok lain tidak diberi perlakuan.



TRUE
-
E
X
P
E
R
I
M
E
N
T
A
L

– Pengaruh variabel luar sudah dikontrol . 

– Sampel dipilih secara acak (random). 

– Bentuk true-experimental designs antara lain:

– Posstest-Only Control Design : Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, 

kelompok eksperimen (diberi perlakuan) dan kelompok kontrol (tidak diberi
perlakuan).

– Pretest-Posttest Control Group Design : Sebelum diberi perlakuan, 

dilakukan pre-test dulu pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
kemudian setelah diberi perlakuan dilakukan post-test.

– The Solomon Four-Group Design : Terdapat 4 kelompok, 2 kelompok pre-

test dan 2 kelompok tidak pre-test. Salah 1 kelompok pretest dan salah 1 
kelompok yang tidak pre-test diberi perlakuan. Pada akhir pengamatan semua
kelompok (4) dipost-test.



QUASI
-
E
X
P
E
R
I
M
E
N
T
A
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– Pengaruh variabel luar sudah dikontrol . 

– Sampel dipilih secara acak (random). 

– Bentuk Quasi-experimental design antara lain:

– Posstest-Only Control Design : Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, 

kelompok eksperimen (diberi perlakuan) dan kelompok kontrol (tidak diberi
perlakuan).

– Pretest-Posttest Control Group Design : Sebelum diberi perlakuan, 

dilakukan pre-test dulu pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
kemudian setelah diberi perlakuan dilakukan post-test.

– The Solomon Four-Group Design : Terdapat 4 kelompok, 2 kelompok

pre-test dan 2 kelompok tidak pre-test. Salah 1 kelompok pretest dan salah 1 
kelompok yang tidak pre-test diberi perlakuan. Pada akhir pengamatan semua
kelompok (4) dipost-test.




