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PENGANTAR 
Pengertian Epidemiologi 

Epi = tentang 

Demos = rakyat 

Logos = ilmu, bicara 

 

Epidemiologi adalah studi yang mempelajari distribusii dan determinant 

penyakit dan keadaaan kesehatan pada populasi , serta penerapanya untuk 

mengendalikan masalah-masalah kesehatan (CDC, 2002; Last 2001; Gordis 

2000). 

Empat tujuan epidemiologi (Risser, 2002; Gordis 2000; Gerstman, 1998 dan 

Kleinbaum et al., 1982). 

a. Mendeskripsikan distribusi, kecenderungan dan riwayat alamiah penyakit 

atau keadaan kesehatan populasi. 

b. Menjelaskan etiologi penyakit 

c. Meramalkan kejadian penyakit 

d. Mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan populasi. 

 

Distribusi penyakit 

Epidemiologi mempelajari pola penyebaran, kecenderungan, dan dampak 

penyakit terhadap kesehatan populasi. Studi epidemiologi yang dirancang untuk 

mempelajari distribusi, kecenderungan, dan dampak penyakit menurut orang 

tempat dan waktu disebut epidemiologi deskriptif. 

 

Determinant penyakit 

Epidemiologi mempelajari factor-faktor risiko dan factor-faktor etiologi (kausa) 

penyakit. Studi epidemiologi yang dirancang untuk mempelajari paparan, factor 

risiko, kausa, dan factor-faktor yang dihipotesiskan mempunyai hubungan 

dengan kejadian penyakit disebut epidemiologi analitik.  

 

Pendekatan epidemiologi 

Pendekatan epidemiologi lebih menekankan pada tempat, orang dan waktu. 



 

Pendekatan biomedis 

Pendekatan biomedis lebih ditekankan pada; 

a. Kasus-kasus proksimal seperti agen infeksi, toxin, gen dan faktor-faktor 

risiko perilaku individu. 

b. Mekanisme biologis, patogenesis tentang perkembagan penyakit dan 

penularan penyakit serta interaksi penjamu (host) dan lingkungan. 

c. Pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dilakukan pada level 

individu dan molekuler. 

 

SEJARAH EPIDEMIOLOGI 
 

Pengantar  

epidemiologi berkembang dengan pengaruh dari berbagai bidang ilmu dan 

peristiwa termasuk kedokteran klinis, kedikteran sosial, revolusi industri, 

revolusi mikrobiologi, demografi, sosiologi, ekonomi, statistik, fisika, kimia, dan 

biologi molekuler.  

Epidemiologi sebelum masehi 

Hipocrates (460-377) dikenal dengan epidemiologi modern. Mengemukakan 

teori beberapa hal antara lain; 

a. Penyakit terjadi karena adanya kontak dengan jazad hidup 

b. Penyakit berkaitan dengan lingkungan eksternal maupun internal 

seseorang. 

 

The black death 
Kejadian ini lebih sering disebut sebagai wabah sampar. Pada akhir kejadian ini 

dua orang peneliti biologi molekuler (Scott dan Duncan) menjawab penyebab 

kematian sampar yang semula dikarenakan bacteri tetapi disebabkan oleh virus 

yang dikenal dengan filovirus yang mirip dengan ebola.  

 

Revolusi industri dan percival pott 



Abad 18 terjadi revolusi industri yang mendorong kemajuan pesat berbagai ilmu 

pengetahuan, termasuk epidemiologi. Pada perkembagai industri muncul 

berbagai kasus-kasus seperti kanker. Laporan percival pott (1713-1788) 

melaporkan kasus kejadian kangker skrotum diantara petugas pembersih kerak 

cerobong asap pabrik. 

 

Vaksinasi Jenner 
Edward Jenner (1749 – 1823) lebih tertarik untuk menemukan pendekatan 

pencegahan cacar yang lebih aman. Jenner mengemukakan hipotesis bahwa 

infeksi dengan cowpox dapat memberikan kekebalan infeksi cacar.  

Terlepas dari etika dalam melakukan eksperimen, Jenner telah berjasa besar 

dalam menyelamatkan jutaan manusia diseluruh dunia dari kecacatan dan 

kematian karena cacar dengan metode vaksinasi. 

 

Surveillance william far  
Pada pertengahan abad ke 19 Inggris menghadapi masalah besar kesehatan 

masyarakat (endemi kolera). William far adalah seorang dokter pada tahun 

1839 diberi tanggung jawab sebagai kepala kantor register di inggris. William 

far melakukan pencatatan yang terus menerus mengenai jumlah dan penyebab 

kematian. William far melakukan pengamatan penyakit secara terus menerus 

dan mengunakan informasi untuk perencanaan dan evaluasi program 

kesehatan.  

 

Penyelidikan epidemiologi snow 
 

John Snow (1813-1958) merupakan seorang dokter yang sadar bahwa 

perbaikan kesehatan masyarakat tidak mungkin dicapai hanya dengan 

pendekatan klinis pada pasien-pasien saja secara individu, melaikan harus 

dilakukan pendekatan komunitas yang lebih luas. John snow merumuskan 

hipotesis bahwa kematian karena kolera akan lebih rendah pada penduduk 

yang mendapatkan air dari lambeth company dari pada penduduk yang 

mendapat air dari southwark-vauxhall. John snow juga membut peta plot 



kematian antara kolera dan lokasi pompa air dalam komunitas. Kasus kolera 

ditunjukan mengelompok diseputar pompa-pompa air yang menyalurkan 

supplay air Southwark-Vauxhall. 

 

Revolusi Mikrobiologi dan Teori Kuman 
 

Abad ke 19 menyaksikan kemajuan pesar epidemiologi dengan ditemukannya 

alt yang mampu mengintip struktur dan dinamika mikroba disebut mikroskop. 

Keadaan ini menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan penyakit. 

Isolasi kuman dan biakan kuman dapat menjawab mekanisme kejadian 

penyakit. 

 

Epidemiologi Modern 
Prinsip dan metodologi riset epidemiologi mengalami kemajuan pesat pasca 

perang dunia II ketika pola penyakit di negara-negara maju bergeser dari 

penyakit-penyakit infeksi ke arah penyakit-penyakit kronis. Pada kondisi jaman 

ini dikenal berbagai pekembagan epidemiologi salah satunnya pengembagan 

software statistik komputer. 

 

Epidemiologi Klinik dan Evidence Based Medicine 
Epidemiologi klinik merupakan penerapan prinsip dan metodologi penyakit yang 

banyak dijumpai di Klinik. Data-data klinik merupakan salah satu dasar yang 

dapat digunakan menjadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang 

seharusnya dikerjakan.. 

 
Latihan  
 
1. Bagaimana aplikasi pendekatan epidemiologi dalam etiologi penyakit..? 
2. Bagaimana singkatnya perkembagan ilmu epidemiologi..? 
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KONSEP-KONSEP/DASAR-DASAR EPIDEMIOLOGI 
 

 

1. Definisi dan ruang lingkup epidemiologi 

Definisi  
Epidemiologi berasal dari Yunanai, epi berarti tentang, demos berarti rakyat 

dan logos berarti bicara atau ilmu.  

Epidemiologi merupakan inti dari ilmu kesehatan masyarakat.  

Epidemiologi merupakan studi yang mempelajari distribusi dan determinan 

penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi, serta penerapanya untuk 

pengendalian masalah kesehatan (CDC, 2002). Yang utama dalam 

epidemiologi adalah distribusi penyakit dan determinan penyakit. 

Dalam distribusi penyakit peranan Epidemiologi mempelajari pola 

penyebaran, kecenderungan dan dampak penyakit terhadap kesehatan 

populasi. Dalam determinan penyakit epidemiologi mempelajari faktor-faktor 

risiko dan faktor etiologi penyakit. Studi epidemiologi dirancang untuk 

mempelajari paparan, faktor risiko, kausa, dan faktor-faktor yang 

dihipotesiskan mempunyai hubungan dengan kejadian penyakit. 

Lingkup epidemiologi 

a. Epidemiologi deskriptif 

Epidemiologi deskriptif lebih mengarah pada hal pokok antara lain 

Tempat, orang dan waktu. Keadaan ini merupakan hal informasi yang 

penting dalam epidemiologi. Informasi mengenai orang dapat 

menunjukan bahwa antar penyakit belum tentu mempunyai karakteristik 

orang yang sama untuk di tempati atau penyakit dapat berkembang biak. 

Sehinga akan lebih mudah untuk dipelajari ciri khas dari suatu penyakit. 

Waktu dapat menunjukan masa inkubasi dari penyakit tesebut dan 

tempat dapat menunjukan karakteristik dari serangan penyakit tersebut.  

 

b. Epidemiologi Analitik 

Epidemiologi analitik lebih menekankan pada dasar hubungan antara 

paparan atau karakteristik dengan penyebab dari penyakit itu sendiri. 



Keadaan ini memerlukan instrumen statistik untuk melihat apakah 

paparan dan efek berkaitan secara statistik.  

 

2. Tujuan Epidemiologi 

Terdapat 4 tujuan pokok epidemiologi (Risser, 2002) 

a. Mendeskripsikan distribusi, kecenderungan, dan riwayat alamiah 

penyakit atau keadaan kesehatan populasi.  

b. Menjelaskan etiologi penyakit 

c. Meramalkan kejadian penyakit 

d. Mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan polulasi. 

 

3. Deskripsi Insiden dan Prevalen 

Insiden merupakan kejadian kasus baru selama masa pengamatan. 

Insiden. 

  

  Jumlah kasus baru pada tahun pengamatan 
Insiden  = ----------------------------------------------------- 
  Jumlah populasi pengamatan 

 

 

Prevalen 

  Jumlah kasus baru dan kasus lama pada tahun 
pengamatan 

Prevalensi  = ----------------------------------------------------- 
  Jumlah populasi pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara insiden dan prevalensi 



 
Gambar tersebut memberi arah bahwa pada penyakit-penyakit yang masa 

inkubasinya cepat dapat memberi gambaran bahwa peningkatan insiden 

penyakit belum pasti akan diikuti oleh peningkatan angka prevalensi. Hal ini 

disebabkan adanya kasus yang cepat diikuti juga dengan hasil akhir dari 

penyakit tersebut (sembuh/mati). Pada penyakit-penyakit yang masa 

inkubasinya lama biasanya peningkatan angka insiden akan diikuti dengan 

peningkatan angka prevalensi. 

  

4. Pendekatan Epidemiologi 

Epidemiologi mempelajari kausa penyakit dengan mengunakan penalaran 

epidemiologi (gordis, 2000) yang terdiri dari beberapa langkah antara lain: 

a. Epidemiologi biasanya dimulai dengan data deskriptif. Misal data yang 

dilaporkan dari jajaran departemen kesehatan. Data ini merupakan 

langkah awal sebagai bahan informasi untuk menentukan langkah 

selanjutnya. Laporan-laporan merupakan hal yang penting guna 

mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai penyakit dan 

dijadikan sebagai dasar awal untuk melihat permasalahan yang ada.  

b. Menentukan apakah terdapat hubungan antara sebuah faktor atau suatu 

karakteristik seseorang dan terjadinya penyakit yang menjadi 

permasalahan. 

 
Prevalensi  

Insiden 

 
Mati/sembuh 



c. Jika ditemukan hubungan yang signifikan, antara paparan dan penyakit 

maka pertanyaan yang muncul adalah apakah hubungan tersebut 

merupakan hubungan kausal (penyebab).  

 

5. Keberhasilan Epidemiologi 

Beberapa tokoh yang menyumbang keberhasilan dalam penerapan ilmu 

epidemiologi antara lain: 

a. Epidemiologi sebelum masehi 

Teori hipokrates: mengemukakan teori tentang sebab akibat dari 

penyakit, yang mengatakan bahwa: 1. Penyakit terjadi karena adanya 

kontak jasad hidup. 2. penyakit berkaitan dengan lingkungan eksternal 

maupun internal seseorang.  

b. Karya John Graut 

Grount mengunakan tabel hidup (life tabel) untuk mendeskripsikan 

mortalitas penduduk dalam bentuk angka absolut, persen dan 

probabilitas. Ia mencatat mortalitas lebih tinggi pada pria dari pada 

wanita. 

c. Revolusi Industri 

Abda ke 18 terjadi revolusi industri yang mendorong kemajuan pesat 

ilmu pengetahuan termasuk epidemiologi. Pada abad ke 18 ditandai 

dengan meningkatnya kejadian infeksi usus, demam tifoid, dan 

tuberkulosis didaerah kumuh perkotaan. Dikawasan eropa muncul 

penyakit kuning dan kolera. 

d. Vaksinasi Jener 

Pada akhir abda 18 400.000 orang meninggal karena cacar (smallpox). 

Eddward Jenner tertarik untuk menenmukan pendekatan pencegahan 

cacar yang lebih aman. 

 

 

e. Penyelidikan Epidemi Snow 

John snow mengatakan bahwa perbaikan kesehatan masyarakat tidak 

mungin hanya dicapai dengan pendekatan kedokteran klinis pada 



pasien-pasien secara individual, melainkan harus dilakukan pendekatan 

secara komunitas luas. 

f. Revolusi mikrobiologi dan teori kuman 

Pada abad 19 kemajuan pesat epidemiologi dengan ditemukan alat yang 

mampu mengintip struktur dan dinamika mikroba, disebut mikroskop. 

Sehingga ditemukan teori kuman. 

 
Latihan 
 
1. Jelaskan ruang lingkup epidemiologi..? 
2. Sebutkan tujuan epidemiologi..? 
3. Bagaimana hubungan insiden dan prevalensi..? 
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A. PENGANTAR 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

kedokteran mendorong para tenaga ahli selalu mengadakan riset terhadap 

berbagai penyakit termasuk salah satunya adalah penyakit menular demi 

mengatasi kejadian penderitaan dan kematian akibat penyakit. 

 

B. TIGA KELOMPOK UTAMA PENYAKIT MENULAR 

1. Penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. 

2. Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, 

walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama 

3. Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi 

dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi. 

C. TIGA SIFAT UTAMA ASPEK PENULARAN PENYAKIT DARI ORANG KE 

ORANG.  

1. Waktu Generasi (Generation Time) 

Masa antara masuknya penyakit pada pejamu tertentu sampai masa 

kemampuan maksimal pejamu tersebut untuk dapat menularkan 

penyakit. Hal ini sangat penting dalam mempelajari proses penularan.  

Perbedaan masa tunas denga wakru generasi yaitu Masa tunas 

ditentukan oleh masuknya unsur penyebab sampai timbulnya gejala 

penyakit sehingga tidak dapat ditentukan pada penyakit dengan gejala 

yang terselubung, waktu generasi ialah waktu masuknya unsur 

penyebab penyakit hingga timbulnya kemampuan penyakit tersebut 

untuk menularkan kepada pejamu lain walau tanpa gejala klinik atau 

terselubung. 

2. Kekebalan Kelompok (Herd Immunity) 

Adalah tingkat kemampuan atau daya tahan suatu kelompok penduduk 

tertentu terhadap serangan atau penyebaran unsur penyebab penyakit 

menular tertentu berdasarkan tingkat kekebalan sejumlah tertentu 

anggota kelompok tersebut. 



Herd Immunity merupakan faktor utama dalam proses kejadian wabah di 

masyarakat serta kelangsungan penyakit pada suatu kelompok 

penduduk tertentu. 

Wabah terjadi karena 2 keadaan : 

Keadaan kekebalan populasi yakni suatu wabah besar dapat terjadi jika 

agent penyakit infeksi masuk ke dalam suatu populasi yang tidak pernah 

terpapar oleh agen tersebut atau kemasukan suatu agen penyakit 

menular yang sudah lama absen dalam populasi tersebut. 

Bila suatu populasi tertutup seperti asrama, barak dimana keadaan 

sangat tertutup dan mudah terjadi kontak langsung, masuknya sejumlah 

orang-orang yang peka terhadap penyakit tertentu dalam populasi tsb. 

Ex: Asrama mahasiswa/tentara. 

3. Angka Serangan (Attack Rate) 

Adalah sejumlah kasus yang berkembang atau muncul dalam satu 

satuan waktu tertentu di kalangan anggota kelompok yang mengalami 

kontak serta memiliki risiko atau kerentanan terhadap penyakit tersebut. 

Formula angak serangan ini adalah banyaknya kasus baru (tidak 

termasuk kasus pertama) dibagi dengan banyaknya orang yang peka 

dalam satu jangka waktu tertentu. 

Angka serangan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penularan dan 

tingkat keterancamam dalam keluarga, dimana tata cara dan konsep 

keluarga, sistem hubungan keluarga dengan masyarakat serta hubungan 

individu dalam kehidupan sehari-hari pada kelompok populasi tertentu 

merupakan unit epidemiologi tempat penularan penyakit berlangsung. 

D. MANIFESTASI KLINIK SECARA UMUM 

1. Spektrum Penyakit Menular 

Pada proses penyakit menular secara umum dijumpai berbagai 

manifestasi klinik, mulai dari gejala klinik yang tidak tampak sampai 

keadaan yang berat disertai komplikasi dan berakhir cacat atau 

meninggal dunia. 



Akhir dari proses penyakit adalah sembuh, cacat atau meninggal. 

Penyembuhan dapat lengkap atau dapat berlangsung jinak (mild) atau 

dapat pula dengan gejala sisa yang berat (serve sequele). 

2. Infeksi Terselubung (Tanpa Gejala Klinis) 

Adalah keadaan suatu penyakit yang tidak menampakkan diri secara 

jelas dan nyata dalam bentuk gejala klinis yang jelas sehingga tidak 

dapat didiagnosa tanpa cara tertentu seperti test tuberkulin, kultur 

tenggorokan, pemeriksaan antibodi dalam tubuh dll. 

Untuk mendapatkan perkiraan besar dan luasnya infeksi terselubung 

dalam masyarakat maka perlu dilakukan pengamatan atau survai 

epidemiologis dan tes tertentu pada populasi. Hasil survai ini dapa 

digunakauntuk pelaksanaan program, keterangan untuk kepentingan 

pendidikan. 

E. GAMBAR PENYEBARAN KARAKTERISTIK MANIFESTASI KLINIK DARI 

TIGA JENIS PENYAKIT MENULAR 

I. Lebih banyak dengan tanpa gejala klinik (terselubung) 

Kelompok penyakit dengan keadaan lebih banyak penderita tanpa gejala 

atau hanya gejala ringan saja, tidak tampak pada berbagai tingkatan, 

patogenisitas rendah. 

Contoh, Tuberkulosis, Poliomyelitis, Hepatitis A 

II. Lebih banyak dengan gejala klinik jelas 

Kelompok dengan bagian terselubung kecil, sebagian besar penderuta 

tampak secara klinis dan dapat dengan mudah didiagnosa, karena 

umumnya penderita muncul dengan gejala klasik. 

Contoh :Measles, chickenpox 

III. Penyakit yang umumnya berakhir dengan kematian 

Kelompok penyakit yang menunjukkan proses kejadian yang umumnya 

berakhir dengan kelainan atau berakhirnya dengan kematian, 

Contoh: Rabies 

 

F. KOMPONEN PROSES PENYAKIT MENULAR 

1. Faktor Penyebab Penyakit Menular 



Pada proses perjalanan penyakit menular di dalam masyarakat faktor 

yang memegang peranan penting : 

• Faktor penyebab atau agent yaitu organisme penyebab penyakit 

• Sumber penularan yaitu reservoir maupun resources 

• Cara penularan khusus melalui mode of transmission 

Unsur Penyebab Dikelompokkan Dalam : 

a. Kelompok arthropoda (serangga) seperti scabies, pediculosis, dll. 

b. Kelompok cacing/helminth baik cacing darah maupun cacing perut. 

c. Kelompok protozoa seperti plasmodium, amuba, dll. 

d. Fungus atau jamur baik uni maupun multiselular. 

e. Bakteri termasuk spirochaeta maupun ricketsia. 

f. Virus sebagai kelompok penyebab yang paling sederhana. 

Sumber Penularan 

1. Penderita 

2. Pembawa kuman 

3. Binatang sakit 

4. Tumbuhan/benda 

Cara Penularan 

1. Kontak langsung 

2. Melalui udara 

3. Melalui makanan atau minuman 

4. Melalui vector 

Keadaan Pejamu 

1. Keadaan umum 

2. Kekebalan 

3. Status gizi 

4. Keturunan 

Cara keluar dari sumber dan cara masuk ke pejamu melalui : 

1. mukosa ataukulit 

1. saluran pencernaan 

2. saluran pernapasan 

3. saluran urogenitalia 



4. gigitan, suntikan, luka 

5. placenta 

2. Interaksi Penyebab dengan Pejamu 

a. Infektivitas 

Infektivtas adalah kemampuan unsur penyebab atau agent untuk masuk 

dan berkembang biak serta menghasilkan infeksi dalam tubuh pejamu. 

b. Patogenesis 

Patogenesis adalah kemampuan untuk menghasilkan penyakit dengan 

gejala klinis yang jelas 

c. Virulensi 

Virulensi adalah nilai proporsi penderita dengan gejala klinis yang berat 

terhadap seluruh penderita dengan gejala klinis jelas. 

d. Imunogenisitas 

Imunogenisitas adalah suatu kemampuan menghasilkan kekebalan atau 

imunitas 

3. Mekanisme Patogenesis 

a. Invasi jaringan secara langsung 

b. Produksi toksin 

c. Rangsangan imunologis atau reaksi alergi yang menyebabkan 

kerusakan pada tubuh pejamu 

d. Infeksi yang menetap (infeksi laten) 

e. Merangsang kerentanan pejamu terhadap obat dalam menetralisasi 

toksisitas 

f. Ketidakmampuan membentuk daya tangkal (immuno supression) 

4. Sumber penularan 

a. Manusia sebagai reservoir 

Kelompok penyakit menular yang hanya dijumpai atau lebih sering 

hanya dijumpai pada manusia. Penyakit ini umumnya berpindah dari 

manusia ke manusia dan hanya dapat menimbulkan penyakit pada 

manusia saja. 

b. Reservoir binatang atau benda lain 



Selain dari manusia sebagai reservoir maka penyakit menular yang 

mengenai manusia dapat berasal dari binatang terutama yang 

termasuk dalam kelompok penyakit zoonosis. 

Beberapa penyakit Zoonosis utama dan reservoir utamanya 

1. Pes (plaque) Tikus 

2. Rabies (penyakit anjing gila Anjing 

3. Bovine Tuberculosis Sapi 

4. Thypus, Scrub & Murine Tikus 

5. Leptospirosis Tikus 

6. Virus Encephlitides Kuda 

7. Trichinosis Babi 

8. Hidatosis Anjing 

9. Brocellossis Sapi, kambing 

 

G. Rantai penularan  
Melihat Perjalanan penyakit pada pejamu, bentuk pembawa kuman (carrier) 

dapat dibagi dalam beberapa jenis : 

1. Healthy carrier (inapparent), “Mereka yang dalam sejarahnya tidak pernah 

menampakkan menderita penyakit tersebut secara klinis akan tetapi 

mengandung unsur penyebab yang dapat menular kepada orang lain”. 

2. Incubatory carrier (masa tunas), “Mereka yang masih dalam masa tunas 

tetapi telah mempunyai potensi untuk menularkan penyakit”. 

3. Convalescent carrier (baru sembuh klinis), “Mereka yang baru sembuh dari 

penyakit menular tertentu tetapi masih merupakan sumber penularan 

penyakit tersebut untuk masa tertentu”. 

4. Chronis carrier (menahun), “Merupakan sumber penularan yang cukup 

lama”. 

 

Manusia dalam kedudukannya sebagai reservoir penyakit menular dibagi dalam 

3 kategori utama : 

1) Reservoir yang umumnya selalu muncul sebagai penderita 

2) Reservoir yang dapat sebagai penderita maupun sebagai carrier 



3) Reservoir yang umumnya selalu bersifat penderita akan tetapi dapat 

menularkan langsung penyakitnya ke pejamu potensial lainnya, tetapi harus 

melalui perantara hidup 

 

H. Penelitian dan Pengendalian Epidemiologi Penyakit Menular  
 

Pendekatan atau studi ini dipergunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab 

timbulnya penyakit atau mencari penyebab terjadinya variasi dari data dan 

informasi-informasi yang diperoleh studi epidemiologi deskriptif. 

 
Studi tentang epidemiologi ini : 

1. Studi Riwayat Kasus (Case History Studies) 
Dalam studi ini akan dibandingkan antara 2 kelompok orang, yakni 

kelompok yang terkena penyebab penyakit dengan kelompok orang yang 

tidak terkena (kelompok kontrol). 

Contoh : Ada hipotesis yang menyatakan bahwa penyebab utama kanker 

paru-paru adalah rokok. Untuk menguji hipotesis ini diambil sekelompok 

orang penderita kanker paru-paru. Kepada penderita ini ditanyakan tentang 

kebiasaan merokok. 

Dari jawaban pertanyaan tersebut akan terdapat 2 kelompok, yakni 

penderita yang mempunyai kebiasaan merokok dan penderita yang tidak 

merokok. Kemudian kedua kelompok ini diuji dengan uji statistik, apakah 

ada perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok tersebut. 

2. Studi Kohort (Kohort Studies) 
Dalam studi ini sekelompok orang dipaparkan (exposed) pada suatu 

penyebab penyakit (agent). Kemudian diambil sekelompok orang lagi yang 

mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kelompok pertama tetapi tidak 

dipaparkan atau dikenakan pada penyebab penyakit. Kelompok kedua ini 

disebut kelompok kontrol. Setelah beberapa saat yang telah ditentukan 

kedua kelompok tersebut dibandingkan, dicari perbedaan antara kedua 

kelompok tersebut, bermakna atau tidak. 



Contoh : Untuk membuktikan bahwa merokok merupakan faktor utama 

penyebab kanker paru-paru, diambil 2 kelompok orang, kelompok satu 

terdiri dari orang-orang yang tidak merokok kemudian diperiksa apakah ada 

perbedaan pengidap kanker paru-paru antara kelompok perokok dan 

kelompok non perokok.  

3. Epidemiologi Eksperimen 

Studi ini dilakukan dengan mengadakan eksperimen (percobaan) kepada 

kelompok subjek kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol (yang 

tidak dikenakan percobaan). 

Contoh : untuk menguji keampuhan suatu vaksin, dapat diambil suatu 

kelompok anak kemudian diberikan vaksin tersebut. Sementara itu diambil 

sekelompok anak pula sebagai kontrol yang hanya diberikan placebo. 

Setelah beberapa tahun kemudian dilihat kemungkinan-kemungkinan 

timbulnya penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut, kemudian 

dibandingkan antara kelompok percobaan dan kelompok kontrol. 

 

Latihan  

1. Sebutkan sifat penularan penyakit dari orang ke orang..? 

2. Sebutkan penyakit menular dan penyebabnya..? 

 

Referensi: 

1. Budiarto, eko.2003. Pengantar epidemiologi.jakarta: penerbit buku 

kedokteran egc 

2. Bustan mn ( 2002 ). Pengantar epidemiologi, jakarta, rineka cipta 

3. Nasry, nur dasar-dasar epidemiologi 

4. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan 

Masyarakat. Cet. ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003. 

5. Budiarto, Eko.2002. Pengantar Epidemiologi.Jakarta: Penerbit Buku 

Kedokteran EGC 

 
 
 
 



PERTEMUAN 4 
 

MENGUKUR SEHAT SAKIT 
 
 
 
 

Oleh  
Nugroho Susanto 

 
 
 



 

1. Definisi sehat sakit 

Tahun 1948 WHO mendefinisikan kesehatan ” A state of complete physical, 

and social well-being and not merely the absence of disease or confirmity”. 

Dalam beberapa decade terakhir terjadi pergeseran pendefinisian “sakit” 

atau “sehat” dari para dokter kearah penilaian oleh manusia bersangkutan. 

Sen (2002) membedakan dua perspektif sehat: 1. Perspektif internal 

berbasis penilaian pasien dan 2. Perspektif eksternal berbasis pengamatan 

dokter, ahli patologi, dan profesi kesehatan pada umumnya. Penilaian 

internal dipengaruhi oleh pengalaman social, ekspektasi dan kesehadiaan 

pelayanan kesehatan.  

  

2. Frekuensi penyakit 

RATE 

Pada epidemiologi alat yang terpenting untuk mengukur frekuensi kejadian 

penyakit adalah rate, tetapi juga digunakan ratio dan proporsi. Ukuran-

ukuran tersebut merupakan hasil dari bagi antara denumerator (penyebut) 

dan numerator (pembilang). 

Rate merupakan perhitungan frekuensi kejadian penyakit selama periode 

waktu yang tertentu. Rate sering kali digunakan sebagai basis perbandingan 

untuk populasi yang berbeda, berbagai kelompok dimasyarakat (populasi), 

atau populasi yang sama pada waktu yang berbeda. Ukuran ini sebagai alat 

untuk menilai suatu factor etiologi (penyebab) dan membandingkan 

perkembangan terjadinya penyakit pada dua populasi yang berbeda. Untuk 

menetapkan kasus baru paling tidak harus dilakukan 2 kali pemeriksaan, 

pemeriksaan pertama untuk menetapkan siapa yang menderita penyakit, 

dan pemeriksaan kedua untuk menemukan siapa yang telah mengalami 

penyakit. Hal ini berarti kita harus memperhitungkan waktu onset. Waktu 

onset adalah waktu saat gejala penyakit pertama kali muncul, waktu onset 

tidak hanya suatu titik waktu. Pengamatan yang dilakukan terhadap suatu 

penyakit diperlukan perhitungan satuan orang waktu. Satuan orang waktu 

dapat berupa (person-years), orang-bulan (pearson-month). Satuan orang 



waktu digunakan untuk mencegah perbedaan risiko selama periode 

pengamatan yang dialami anggota populasi. 

 

Rasio 

Rasio merupakan perbandingan antar dua bilangan. Rasio mencerminkan 

hubungan antar dua bilangan, dalam bentuk hasil bagi, x:y atau x/y x k. 

Misalnya rasio pria dan wanita anak  balita di Kecamatan X pada tahun 

2005 3.543:3.802 adalah 0,93 pria terhadap 1 wanita, atau 93 pria untuk 

setiap 100 wanita. 

Misalkan  

 

  

Proporsi 

Proporsi merupakan bentuk khusus dari rasio, dimana didalamnya 

denomerator termasuk juga numerator dan hasilnya adalah nilai yang 

dinyatakan dalam bentuk prosentase. Proporsi penduduk di Kecamatan X 

adalah 22.683/44.792 x 100 = 56,6%. 

 

Ilustrasi 
Suatu pengamatan longitudinal dilakukan selama 1 tahun dengan 10 subjek, 

dan hasil pengamatan sebagai berikut: 

1 orang diamati selama 8 tahun = 8 orang-tahun 

2 orang diamati selama 5 tahun = 10 tahun pengamatan 

3 orang diamati selama 2 tahun = 6 orang-tahun 

4 orang diamati selama 6 bulan = 2 orang tahun 

 

3. Mengunakan informasi yang tersedia 

Informasi kondisi kesehatan suatu masyarakat dapat dilihat berdasarkan 

data-data yang ada di dinas kesehatan setempat.  

Mortalitas atau kematian (mati) merupakan keadaan menghilangnya semua 

tanda-tanda kehidupan secara permanen, yg bisa terjadi setiap saat setelah 



dilahirkan hidup. Mati hanya bisa terjadi jika di didahului dengan kelahiran 

hidup. 

Ukuran – ukuran dalam mortalitas adalah sebagai berikut, 

a. Angka kematian kasar (Crude Death Rate = CDR)  

Banyaknya kematian pada suatu periode (tahun) tertentu per 1000 

penduduk tengah periode/tahun yang sama  

D = jml kematian selama suatu periode (1 tahun)   

P = jml penduduk pertengahan periode (tahun)   

k = konstanta = 1000 

Seperti fertilitas, ukuran ini juga sangat kasar karena membandingkan 

jumlah kematian dengan jumlah penduduk tengah tahun, pada hal 

kematian menurut umur cukup bervariasi. 

 

b. Angka kematian menurut Umur (Age Spedific Death Rate = ASDR)  

Banyaknya kematian kelompok umur tertentu pada suatu periode (tahun) 

tertentu per 1000 penduduk kelompok umur yang sama, tengah 

periode/tahun yang sama  

 

                Di  
ASDRi = ----- x k 
                Pi  
Di = jumlah kematian kelompok umur i  

Pi = jumlah penduduk kelompok umur i tengah tahun  

k = konstanta = 1000 

c. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate = IMR)  

Banyaknya kematian bayi (anak usia kurang satu tahun) pada suatu 

periode (tahun) tertentu per 1000 kelahiran hidup periode/tahun yang 

sama  

D<1 = jumlah kematian bayi selama satu periode/tahun  

B = jumlah lahir hidup selama periode/tahun yg sama  

k = konstanta = 1000 

d. Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate = MMR)  



Banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak 

terminasi kehamilan tanpa memandang lama & tempat kelahiran, yg 

disebabkan krn kehamilannya atau pengelolaannya, bukan oleh sebab-

sebab lain pada suatu periode (tahun) per 100.000 kelahiran hidup 

periode/tahun yang sama. Rumus: 

Df = jml kematian ibu selama satu periode/tahun  

B = jml lahir hidup selama periode/tahun yg sama  

k = konstanta = 100.000 

 

4. Membandingkan kejadian penyakit 

Ukuran yang biasa digunakan untuk membandingkan insiden adalah  

Odd rasio dan resiko relatif. 

Odd rasio merupakan perbandingan penyakit pada kelompok terpapar dan 

tidak terpapar. 

Resiko relatif merupakan perbandingan kelompok terpapar yang menderita 

penyakit dan tidak menderita penyakit.  

OR= a.d/bc 

RR= a/a+c : d/b+d 

Contoh  

Suatu masyarakat mempunyai kebiasaan merokok dan masyarakat 

mempunyai kebiasaan tidak merokok. Pada suatu waktu dilakukan 

pengamata ternyata dari 100 orang yang diamati pada masyarakat perokok 

terdapat 30 orang dengan kejadian ca paru. Pada 100 orang tidak merokok 

didapatkan 10 orang menderita penyakit paru. Berapa OR dan RR? 

 
 

Latihan  
1. Apa pengertian sehat sakit menurut WHO..? 
2. Sebutkan ukuran frekuensi penyakit dan jelaskan..? 
3. Suatu penelitian dilakukan di puskesmas A.. jika di puskesmas A 

terdapat 100 penderita jantung coroner yang diamati selama 4 tahun 
dan didapatkan 4 orang yang meninggal selama periode waktu itu. 
Berapa laju kecepatan insiden kematian penyakit jantung coroner 
tersebut..?  
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Pengantar  
Riwayat alamiah penyakit diketahui tidak hanya untuk memahami masing-

masing penyakit, tetapi juga untuk menyusun strategi studi epidemiologi yaitu 

menentukan dari mana memulai, bagaimana, serta tujuan dan sasaran studi 

epdiemiologi. Tanpa mengenal riwayat alamiah penyakit, sesorang penelitia 

akan mengalami disorintasi tentang dimana ia berada, kemana mau pergi dan 

untuk tujuan apa. 

 

Riwayat alamiah penyakit terdiri dari 4 fase (Gerstman, 1998; Rothman, 1981; 

Mausner dan Kramer, 1985) antara lain 1. Fase rentan, 2. Fase subklinis; 3. 

Fase Klinis; 4; Fase Penyembuhan, cacat dan kematian. 

 

1. Fase Rentan  

Fase rentan adalah tahap berlangsungnya proses etiologi, dimana faktor 

”penyebab pertama” untuk pertama kalinya bertemu dengan penjamu. 

Faktor penyebab utama yang disini adalah faktor risiko. Faktor risiko adalah 

faktor yang kehadirannya meningkatkan probabilitas kejadian penyakit 

sebelum fase ireversibilitas. Suatu faktor yang mempunyai hubungan kausal 

dapat dikatakan faktor risiko, meski hubungan itu tidak langsung atau belum 

diketahui mekanismenya.  

 

2. Fase Subklinis 

Fase subklinis disebut juga fase pre simtomatis adalah tahap 

berlangsungnya proses perubahan patologis yang diakhiri dengan keadaan 

ireversibel yaitu manifestasi penyakit tak dapat dihindari lagi. 

 

3. Fase Klinis 

Fase klinis merupakan tahap dimana perubahan patologis pada organ telah 

cukup banyak, sehingga tanda dan gejala penyakit mulai dapat dideteksi. 

Disini telah terjadi manifestasi klinis penyakit. 

 

4. Fase Penyembuhan, cacat dan kematian 



Fase terminal merupakan tahap dimana mulai terlihat akibat dari penyakit: 

sembuh sepontan, sembuh dengan terapi, kambuh, perubahan berat 

ringanya penyakit, cacat atau kematian. 

 

Pencegahan penyakit dibagi dalam 3 sekmen yaitu pencegahan penyakit 

primer, pencegahan penyakit skunder dan pencegahan penyakit tersier. 

1. Pencegahan primer 

Mulai berhubungan dengan factor risiko, pada tahap ini belum menunjukan 

gejala dan tanda factor risiko. 

2. Pencegahan skunder 

Mulai menunjukan gejala klinis dan tanda penyakit 

3. Pencegahan Tersier 

Pencegahan pada tahap terminal penyakit (sembuh, cacat, mati) 

 

 
 

 

Latihan  
1. Sebutkan tahapan dalam riwayat alamiah penyakit..? 
2. Sebutkan tahapan pencegahan penyakit..? 

Mulai 
berhubunga
n dengan 
factor 
risiko 

Mulai 
menunjukan 
gejala dan 
tanda 
penyakit 

Sembuh 
Catat 
Mati  

Mulai 
berhubungan 
dengan agen 
penyakit 

Pencegahan 
Tersier 

Pencegahan 
Skunder 

Pencegahan 
Primer 
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DEFINISI KAUSASI 
Pada prinsipnya terdapat 2 pendekatan dalam mendefinisikan kausasi penyakit 

1) pendekatan determinan, 2) pendekatan probabilitas. 

1. Pendekatan determinant menganggap antara variabel dependent (penyakit) 

dan variabel independent (faktor penelitian) berjalan sempurna, persisi yang 

digambarkan dalam model matematika. 

2. Pendekatan Probabilitas merupakan pemberian ruang terhadap 

kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan baik kesalahan random 

maupunmkesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi hasil kausalitas 

dari factor kausal. Dalam pendekatan probabilitas digunakan pendekatan 

statistic untuk meyakinkan apakah terdapat hubungan yang valid antara 

factor penelitian dengan penyakit. 

Berdasarkan definisi kausalitas epidemiologi membedakan lima definisi kausa 

(weed, 2001) yaitu 1) produksi, 2) Necessary causa, 3) sufficient component 

causa, 4) kausa probabilistic, 5) counter factual. 

 

1. Produksi 

Sesuatu yang menciptakan atau menghasilkan akibat. Kausa dipandang 

sesuatu yang memproduksi hasil.. 

2. Kausa diperlukan dan kausa mencukupi 

Merupakan keadaaan yang mutlak diperlukan untuk terjadinya suatu 

akubat. Tanpa keadaan tersebut tidak dapat dihasilkan suatu akibat. 

X diperlukan dan mencukupi untuk mengakibatkan Y 
 

 
 X diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y 

Vinil 
klorida 

Anggio 
sarcoma hati 



 

 
  

 X tidak selalu diperlukan tetapi mencukupi untuk mengakibatkan Y 
 

 
  

E tidak diperlukan dan tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y 

Infeksi dgn 
micobacterium 

Gizi buruk 

umur 

Factor 
genetik 

lingkungan 

Reaksi pada 
tingkat seluler 

Tuberkulosis 
klinis 

merokok 

Serat asbes 

Gas radon 

Ca Paru 



 
  

3. Sufficient component causa 
Kausa komponen mencukupi terdiri dari sejumlah komponen, tak 

satupun diantaranya secara dini mencukupi terjadinya suatu penyakit. 

Tetapi ketika semua komponen hadir maka berbentuklah suatu 

mekanisme kausal yang mencukupi. 

 

 
 

4. Kausal probabilistic 
Merupakan factor yang meningkatkan probabilitas terjadinya akibat. 

Menurut definisi probabilistic kejadian suatu penyakit pada seseorang 

Factor F 

Factor E 

Factor C 

Factor B 

Penyakit  

Factor X 

Factor W 

Factor X 
Factor W 

Factor Z 

Factor Z 

Penyakit  



dapat disebabkan karena kemungkinan (peluang). Definisi probalistik 

kausasi lebih inklusif dari pada definisi kausa komponen mencukupi 

sebab mampu menjelasakan konsep kausa yang diperlukan dan 

mencukupi. 

  

 

5. Kontra factual 
Setiap orang berbeda antara satu dan laiinya dalam banyak hal. Skuen 

waktu memainkan peranan yang penting untuk terjadinya perubahan. 

 

Hill (1897-1991) membuat cheklis criteria untuk membantu penarikan 

kesimpulan kausalitas: 

1. Kekuatan asosiasi 

Ukuran yang digunakan untuk menilai kekuatan hubungan paparan dengan 

penyakit adalah OR dan RR, makin kuat hubungan penyakit makin kuat pula 

keyakinan bahwa hubungan tersebut adalah kausal. 

2. Konsistensi 

Temuan studi dapat direplekasikan pada berbagai populasi yang berbeda 

dan oleh berbagai penelitian yang berbeda memberikan bukti yang lebih 

kuat dari pada studi tunggal. 

3. Spesifitas 

Factor kausal menghasilkan hanya sebuah penyakit dan bahwa penyakit itu 

dihasilkan dari hanya sebuah kausal tunggal. 

 

4. Hubungan Temporal 

Dipastikan bahwa paparan terhadap factor berlangsung sebelum terjadinya 

penyakit. 

5. Efek dosis Respon 

Perubahan intensitas yang selal diikuti oleh perubahan frekuensi penyakit 

menguatkan keseimpulan hubungan kausal. 

6. Biologic Plausability 

Hasil study sesuai dengan kerangka biology 



7. Koherensi 

Hasil sejalan dengan riwayat alamiah penyakit biologi, dan epidemiologi 

penyakit 

8. Bukti Eksperimen 

Tersedianya bukti eksperimen yang mendukung. 

9. Analogi 

Sesuai dengan analogi sehingga mendukung kesimpulan kausal. 

  

PENCEGAHAN PENYAKIT 
 

Lingkup pencegahan 

Fase rentan 

Merupakan tahap berlangsungnya proses etiologi dimana faktor penyebab 

pertama kalinya bertemu dengan penjamu. Faktor penyebab pertama 

merupakan faktor penjamu. 

Fase subklinis 

Merupakan tahap berlangsungnya proses perubahan patologis yang diakhiri 

dengan keadaan irevesibel (manisfestasi penyakit tidak dapat dihindari lagi) 

Fase klinis  

Tahap dimana terjadi perubahan patologis pada organ telah cukup banyak 

sehingga tanda dan gejala penyakit mulai terdeteksi. 

Fase terminal 

Tahap dimana mulai terlihat akibat dari penyakit; sembuh, cacat, kematian. 

 

Pencegahan penyakit dibagi dalam 3 sekmen yaitu pencegahan penyakit 

primer, pencegahan penyakit skunder dan pencegahan penyakit tersier. 

4. Pencegahan primer 

Mulai berhubungan dengan factor risiko, pada tahap ini belum menunjukan 

gejala dan tanda factor risiko. 

5. Pencegahan skunder 

Mulai menunjukan gejala klinis dan tanda penyakit 

6. Pencegahan Tersier 



Pencegahan pada tahap terminal penyakit (sembuh, cacat, mati) 

 

 
 

Mulai 
berhubunga
n dengan 
factor 
risiko 

Mulai 
menunjukan 
gejala dan 
tanda 
penyakit 

Sembuh 
Catat 
Mati  

Mulai 
berhubungan 
dengan agen 
penyakit 

Pencegahan 
Tersier 

Pencegahan 
Skunder 

Pencegahan 
Primer 
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REVIEW DAN LATIHAN SOAL2 
 

Kasus 1. 
Studi epidemiologi mengalami berbagai perkembagan dalam tatanan sejarah. 
Studi epidemiologi jaman dahulu lebih mengutamakan atau lebih dikenal 
dengan studi micro organisme... perkembagan berikutnya di era modern studi 
epidemiologi menekankan pada aspek multi causal... 
Pertanyaan  
4. siapa tokoh epidemiologi yang mempunyai peran dalam penemuan jasad 

renik (micro biology) 
5. siapa tokoh epidemiologi modern..? 
 
Kasus 2. 
Suatu studi dilakukan di salah satu daerah endemik penyakit yang sering 
disebabkan oleh vektor (nyamuk). Disuatu desa terdapat 1000 penduduk 
dimana daerah penduduk dikelilingi rawa dan banyak galian lubang yang 
terlihat genangan air. Lubang genangan air banyak ditempati oleh nyamuk 
anoples. Nyamuk anopeles mudah berkembagan biak dengan lingkungan yang 
disekitanya terdapat rawa-rata.  
Pertanyaan  
4. Sebutkan tahapan dalam terjadinya penyakit (yang disebabkan oleh vektor) 
5. Sebutkan tahapan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh vektor. 
 

 
 
 
 
 



PERTEMUAN 8 
 

PENYAKIT-PENYAKIT KLB 
 
 
 
 
 
 

Oleh  
Nugroho Susanto 

 
 
 
 



KEJADIAN LUAR BIASA 
 

A. Pengertian 

1. Wabah 

Merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dimasyarakat 

yang jumlah penderitanya secara nyata meningkat melebihi dari pada 

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta menimbulkan 

mala petaka (UU N0 4, 1984). 

2. KLB 

Merupakan timbulnhya atan meningkatnya kejadian keseakitan, 

kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam 

kurun waktu tertentu (peraturan mentri kesehatan RI, No, 

560/MENKES/PER/VII/1989). 

B. Kriteria KLB 

Suatu kejadian penyakit dapat dikatakan KLB apabila memenuhi syarat 

sebagai berikut; 

1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada.tidak 

dikenal. 

2. Peningkatan kejadian penyakit /kematian terus menerus selama 3 kurun 

waktu berturut-turut menurut penyakitnya. 

3. peningkatan kejadian penyakit 2 kali atau lebih disbanding dengan 

periode sebelumnya, (jam, minggu, bulan, tahun) 

4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukan kenaikan 2 kali atau 

lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata penularan dalam 

tahun sebelumnya. 

5. angka rata-rata perbulan selama satu tabun menunjukan kenaikan 2 kali 

lipat atau lebih jika dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dari 

tahun sebelumnya. 

6. Case fatality rate suatu penyakit dalam kurun waktu tertentu menunjukan 

kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan CFR dari periode 

sebelumnya. 



7. proporsional rate penderita baru dari suatu penyakit menular 

menunjukan kenaikan 2 atau lebih disbanding periode kurun waktu yang 

sama tahun sebelumnya. 

    

C. Penyakit menular potensial KLB 

Penyakit-penyakit yang memerlukan kewaspadaan ketat dan merupakan 

penyakit wabah atau potensi wabah atau yang dapat menimbulkan kejadian 

luar biasa sesuai dengan undang-undang wabah tahun No 4 tahun 1984 

yaitu : Pes, kolera, demam bolak balik, demam kuning, DHF, campak, difteri, 

rabies, pertusis, polio mielitis, malaria, influenza, antraxs, hepatitis, typus 

abdominalis, typus bercak wabah, meningitis, enchepalitis. 

Sesuai dengan perkembangan penyakit maka termasuk golongan penyakit 

potensial wabah adalah : SAR, flu burung, HIV/AIDS, keracunan. 

Jika ada wabah/KLB dilaporkan dalam waktu 24 jam dengan mengunakan 

formulir W1. kemudian KLB atau wabah yang berlangsung juga dilaporkan 

dengan laporan mingguan dengan form W2. 

 

D. Tata cara pelaporan KLB 

1. Dilaporkan dalam 24 jam 

Laporan kewaspadaan adalah laporan adanya penderita atau tersangka 

penderita penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Yang diharuskan 

menyampaikan laporan adalah: 

a. Orang tua penderita atau tersangka penderita yang tinggal serumah 

dengan penderita kepada kepala RT/RW/kepala dusun 

b. Dokter, petugas kesehatan yang memeriksa penderita. 

c. Kepala unit pemerintah atau swasta 

d. Nahkoda kendaraan air atau udara. 

Laporan kewaspadaan disampaikan kepada lurah atau unit kesehatan 

terdekat selambat-lambatnya 24 jam sejak mengetahui adanya penderita 

baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kemudian laporan tersebut harus 

diteruskan kepada kepala puskesmas setempat. 

Isi laporan kewaspadaan adalah: 



a. nama penderita /penderita yang meninggal 

b. golongan umur 

c. tempat dan alamat kejadian 

d. jumlah yang sakit dan meninggal 

 

2. Laporan kejadian luar biasa (W1) dilaporkan dalam waktu 24 jam 

Merupakan salah satu laporan kewaspadaan yang dibuat unit kesehatan, 

segera setelah mengetahui adanya KLB penyakit tertentu/keracunan 

makanan. Laporan ini digunakan untu melaporakan KLB sebagai laporan 

pengamatan dini kepada pihak-pihak yang menerima laporan akan 

adanya KLB penyakit tertentu disuatu wilayah tertentu. Laporan ini harus 

memperhatikan asan dini, tepat, cepat, dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab yang dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan. Unit 

kesehatan yang membuat laporan adalah puskesmas, dinas kesehatan 

kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi dengan berpedoman pada 

laporan KLB W1. 

 

3. Dilaporkan mingguan 

Laporan mingguan wabah (W2) merupakan bagian dari sistem 

kewaspadaan dini KLB yang dilaksanakan oleh unit kesehatan terdepan 

(puskesmas). Sumber data laporan mingguan adalah data rawat jalan 

dan rawat inap dari puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas 

keliling, posyandu dan masyarakat dan rumah sakit pemerintas atau 

swasta. Sikap waspada terhdap penyakit potensial KLB ini juga diikuti 

oleh siaga TIM professional logistik dan cara penanggulangan termasuk 

sarana komunikasi dan administrasi. 

 

 

E. Langkah-langkah penyidikan KLB 

1. Persiapan 

a. Konfirmasi informasi 



Informasi yang didapat kadang-kadang tidak lengkap bahkan tidak 

jelas, untuk itu diperlukan upaya konfirmasi tentang kejelasan 

informasi. 

- Sumber informasi dapat diperoleh dari masyarakat baik lisan 

maupun tulisan dan fasilitas kesehatan. 

- Gambaran tentang kasus meliputi gejala, pemeriksaan yang 

dilakukan untuk diagnosis dan hasil konfirmasi ada tidaknya 

komplikasi, kecacatan, kelumpuhan bahkan kematian. 

- Situasi geografi dan sarana transportasi yang ada.  

b. Pembuatan rencana kerja 

Kegiatan ini meliputi; 

1. Definisi kasus 

Definisi kasus sangat berguna untuk mengarahkan pencarian 

kasus, paling baik ditentukan berdasarkan hasil konfirmasi 

laboratorium. Perumusan diagnosis kasus dalam kalimat yang 

jelas merupakan hal yang penting oleh karena itu akan menjadi 

pedoman bagi tim penyelidikan lapangan dalam penemuan kasus. 

2. Hipotesis mengenai penyakit, penyebab, sumber dan cara 

penularan. 

3. data /informasi yang diperlukan misalnya jumlah kasus, jumlah 

penduduk, kebiasaan penduduk, data lingkungan. 

4. cara memperoleh data/ informasi 

kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengunakan data fasilitas 

pelayanan kesehatan, mencari informasi di instansi non 

kesehatan, dan melalui survey di masyarakat. 

5. Tim dan sarana yang diperlukan sesuai dengan jenis KLB, misal 

sanitasi, entomolog, analis dll 

 

 

2. Pelaksanaan 

a. Penegakan diagnosis 



Penegakan diagnosis dilakukan dengan cara menghitung distribusi 

frekuensi dari tanda dan gejala yang ditemukan pada kasus dengan 

membuat daftar gejala yang ada pada kasus dan menghitung 

persentasenya. Susunan berdasarkan pada frekuensi gejala dan 

tanda penderita kemudian dicocokan dengan tanda dan gejala klinis 

penderita penyakit tertentu, sehingga kejadian ini dapat 

dikelompokan menjadi kasus atau bukan. 

Penentuan laboratorium diperlukan untuk konfirmasi diagnosis dan 

menentukan type prganisme penyebab sakit serta pengobatan yang 

cepat dan tepat. 

b. Penentuan KLB 

Penentuan KLB bertujuan menetapkan apakah kejadian tesebut 

merupakan KLB atau bukan, dilakukan dengan membandingkan 

insiden penyakit yang telah berjalan dengan insiden penyakit dalam 

keadaan biasa pada populasi yang berisiko pada tempat dan waktu 

tertentu. 

Hal ini dapat dilakukan dengan melihat pola maksimum dan minimum 

5 tahunan atan 3 tahunan, membandingkan penyakit pada 

minggu.bulan/tahun sebelumya. Untuk memastikan KLB sebaiknya 

dilakukan pola analisis secara komperhensif tidak hanya kasus tetapi 

termasuk informasi fektor, lingkungan dan prilaku penduduk. 

c. Identifikasi kasus dan paparan 

Identifikasi kasus yang paling baik adalah berdasarkan hasil 

konfirmasi laboratorium, namun demikian berdasarkan gejala klinis 

dapat dipakai sebagai identifikasi kasus di lapangan saat 

penyidikakan. Identifikasi paparan dapat ditentukan melalui analisis 

kurva epidemic sehingga dapat diperkirakan indeks kasus (siapa 

yang pertama kali terkena) dan waktu paparan (kapan penularan itu 

terjadi). 

Informasi yang penting adalah landasan teori tentang cara penularan 

penyakit. Identifikasi paparan akan membantu mengidentifikasi 

penularan serta membantu mendiagnosa dengan lebih baik. 



d. Diskripsi menurut orang, tempat, dan waktu 

Dari hasil pengumpulan data penderita kemudian dikelompokan. 

Pengelompokan menurut tempat mengambarkan dimana mereka 

terkena, yang perlu mengelompokan tidak harus tempat tinggal, bisa 

sekolah, tempat kerja, desa atau kota, gunung dan pantai dll. 

Pengelompokan berdasarkan orang seperti umur, sex, jenis kelamin, 

jenis pekerjaan, perilaku.  

e. Merumuskan hipotesis 

Setelah di ketahui adanya laporan kemudian diambil hipotesis 

dengan merujuk teoro yang telah ada. 
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Materi kuliah 
KONSEP SEBAB AKIBAT 

 

DEFINISI KAUSASI 
Pada prinsipnya terdapat 2 pendekatan dalam mendefinisikan kausasi penyakit 

1) pendekatan determinan, 2) pendekatan probabilitas. 

3. Pendekatan determinant menganggap antara variabel dependent (penyakit) 

dan variabel independent (factor penelitian) berjalan sempurna, persisi yang 

digambarkan dalam model matematika. 

4. Pendekatan Probabilitas merupakan pemberian ruang terhadap 

kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan baik kesalahan random 

maupunmkesalahan sistematis yang dapat mempengaruhi hasil kausalitas 

dari factor kausal. Dalam pendekatan probabilitas digunakan pendekatan 

statistic untuk meyakinkan apakah terdapat hubungan yang valid antara 

factor penelitian dengan penyakit. 

Berdasarkan definisi kausalitas epidemiologi membedakan lima definisi kausa 

(weed, 2001) yaitu 1) produksi, 2) Necessary causa, 3) sufficient component 

causa, 4) kausa probabilistic, 5) counter factual. 

 

6. Produksi 

Sesuatu yang menciptakan atau menghasilkan akibat. Kausa dipandang 

sesuatu yang memproduksi hasil.. 

7. Kausa diperlukan dan kausa mencukupi 

Merupakan keadaaan yang mutlak diperlukan untuk terjadinya suatu 

akubat. Tanpa keadaan tersebut tidak dapat dihasilkan suatu akibat. 

X diperlukan dan mencukupi untuk mengakibatkan Y 
 



 
 X diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y 
 

 
  

 X tidak selalu diperlukan tetapi mencukupi untuk mengakibatkan Y 

Vinil 
klorida 

Anggio 
sarcoma hati 

Infeksi dgn 
micobacterium 

Gizi buruk 

umur 

Factor 
genetik 

lingkungan 

Reaksi pada 
tingkat seluler 

Tuberkulosis 
klinis 



 

 
  

E tidak diperlukan dan tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y 

 
  

8. Sufficient component causa 
Kausa komponen mencukupi terdiri dari sejumlah komponen, tak 

satupun diantaranya secara dini mencukupi terjadinya suatu penyakit. 

Tetapi ketika semua komponen hadir maka berbentuklah suatu 

mekanisme kausal yang mencukupi. 

 

merokok 

Serat asbes 

Gas radon 

Ca Paru 

Factor X 

Factor W 

Factor X 
Factor W 

Factor Z 

Factor Z 

Penyakit  



 
 

9. Kausal probabilistic 
Merupakan factor yang meningkatkan probabilitas terjadinya akibat. 

Menurut definisi probabilistic kejadian suatu penyakit pada seseorang 

dapat disebabkan karena kemungkinan (peluang). Definisi probalistik 

kausasi lebih inklusif dari pada definisi kausa komponen mencukupi 

sebab mampu menjelasakan konsep kausa yang diperlukan dan 

mencukupi. 

  

 

10. Kontra factual 
Setiap orang berbeda antara satu dan laiinya dalam banyak hal. Skuen 

waktu memainkan peranan yang penting untuk terjadinya perubahan. 

 

Hill (1897-1991) membuat cheklis criteria untuk membantu penarikan 

kesimpulan kausalitas: 

10. Kekuatan asosiasi 

Factor F 

Factor E 

Factor C 

Factor B 

Penyakit  



Ukuran yang digunakan untuk menilai kekuatan hubungan paparan dengan 

penyakit adalah OR dan RR, makin kuat hubungan penyakit makin kuat pula 

keyakinan bahwa hubungan tersebut adalah kausal. 

11. Konsistensi 

Temuan studi dapat direplekasikan pada berbagai populasi yang berbeda 

dan oleh berbagai penelitian yang berbeda memberikan bukti yang lebih 

kuat dari pada studi tunggal. 

12. Spesifitas 

Factor kausal menghasilkan hanya sebuah penyakit dan bahwa penyakit itu 

dihasilkan dari hanya sebuah kausal tunggal. 

 

13. Hubungan Temporal 

Dipastikan bahwa paparan terhadap factor berlangsung sebelum terjadinya 

penyakit. 

14. Efek dosis Respon 

Perubahan intensitas yang selal diikuti oleh perubahan frekuensi penyakit 

menguatkan keseimpulan hubungan kausal. 

15. Biologic Plausability 

Hasil study sesuai dengan kerangka biology 

16. Koherensi 

Hasil sejalan dengan riwayat alamiah penyakit biologi, dan epidemiologi 

penyakit 

17. Bukti Eksperimen 

Tersedianya bukti eksperimen yang mendukung. 

18. Analogi 

Sesuai dengan analogi sehingga mendukung kesimpulan kausal. 

  

PENCEGAHAN PENYAKIT 
 

Lingkup pencegahan 

Fase rentan 



Merupakan tahap berlangsungnya proses etiologi dimana faktor penyebab 

pertama kalinya bertemu dengan penjamu. Faktor penyebab pertama 

merupakan faktor penjamu. 

Fase subklinis 

Merupakan tahap berlangsungnya proses perubahan patologis yang diakhiri 

dengan keadaan irevesibel (manisfestasi penyakit tidak dapat dihindari lagi) 

Fase klinis  

Tahap dimana terjadi perubahan patologis pada organ telah cukup banyak 

sehingga tanda dan gejala penyakit mulai terdeteksi. 

Fase terminal 

Tahap dimana mulai terlihat akibat dari penyakit; sembuh, cacat, kematian. 

 

Pencegahan penyakit dibagi dalam 3 sekmen yaitu pencegahan penyakit 

primer, pencegahan penyakit skunder dan pencegahan penyakit tersier. 

7. Pencegahan primer 

Mulai berhubungan dengan factor risiko, pada tahap ini belum menunjukan 

gejala dan tanda factor risiko. 

8. Pencegahan skunder 

Mulai menunjukan gejala klinis dan tanda penyakit 

9. Pencegahan Tersier 

Pencegahan pada tahap terminal penyakit (sembuh, cacat, mati) 

 

 
 

Mulai 
berhubunga
n dengan 
factor 
risiko 

Mulai 
menunjukan 
gejala dan 
tanda 
penyakit 

Sembuh 
Catat 
Mati  

Mulai 
berhubungan 
dengan agen 
penyakit 

Pencegahan 
Tersier 

Pencegahan 
Skunder 

Pencegahan 
Primer 
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Pengatar  
Metode yang lebih dikenal dalam epidemiologi secara umum adalah metode 

observasional dan eksperimen. Ilmu epidemiologi lebih menekankan pada 

orang tempat dan waktu kejadian dari suatu penyakit. Metode yang sering 

dijumpai dalam epidemiologi adalah penelitian cross sectional, case control, 

kohor dan eksperimen. 

Bayak hasil-hasil penelitian saat ini mengunakan metode cross sectional atau 

studi potong lintang. Studi potong lintang merupakan salah satu studi yang 

paling mudah dan tinggkat kesulitannya relatif sedikit. Metode yang tingkat 

kesulitan dalam aplikasi dilapangan adalah metode eksperimen.  

Kenyataan dilapangan yang sering dihadapi adalah beberapa penelitian 

memang tepat mengunakan desain yang lebih mudah karena berbagai alasan 

yang ada. Seperti untuk eksperimen tidak mungkin dilakukan karena kendala 

etik penelitian. 

 

 

Metode observasional 
1. Metode cross sectional 

metode cross sectional lebih menekankan pada aspek waktu yang itu 

pengukuran 2 variabel (variabel independent dan variabel dependent) 

dilakukan saat bersamaan.  

Contoh desain cross sectional. 

 

Pencuplikan (random, 
non random) 

Terpapar, 
berpenyakit 

Terpapar, 
takberpenyakit 

Tak terpapar, 
berpenyakit 

Tak terpapar, tak 
berpenyakit 

Populasi 



Gambar desain studi cross sectional. 

Desain ini lebih mengedepankan pengukuran yang bersamaan. 
 

2. Metode case control 
Metode case control lebih sering digunakan dalam penelitian yang sifatnya 

kasus-kasus sudah terjadi dan kejadian penyakit yang periode serangannya 

singkat. Desain case control lebih kuat jika dibanding dengan desain cross 

sectional karena mengenal adanya control sebagai pembanding dalam 

penelitiannya.  

Pada desain ini laju waktu tidak dapat diketahui karena kejadian penyakit 

diukur lebih dulu sehingga perjalanan paparan tidak dapat diketahui 

seberapa jauh waktunya dan seberapa lama waktu dibutuhkan untuk 

terjadinya suatu penyakit.  

Contoh  

 
Gambar desain case contol 

Perjalanan suatu penyakit memerlukan beberapa tahapan/fase sehingga 

penyakit menjadi berkembag dalam tuhub manusia. Pada desain case 

control beranjak penelitian dari adanya kasus dimana ditelusuri kejadian 

kebelakang/sebelumnya. 

 

Jika dilihat dari aspek waktu desain case control dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Kasus (berpenyakit) 

Terpapar Tidak Terpapar terpapar Tak terpapar 

Populasi 

Kontrol (tidak 
berpenyakit) 

Sampling  



 
 

Gambar waktu kejadian pada case control 
 
3. Metode kohort 

metode kohort lebih menekankan pada aspek perjalanan paparan. Pada 

konsepnya disini jelas bahwa pada desain kohort lebih memperhatikan 

aspek paparan / faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit.  

Masa lalu 

Masa lalu 

Kejadian fenomena penyakit 
(D) 

Studi kasus control 
retrospektif  

Studi kasus control 
prospektif 

Sekarang  

Kejadian fenomena penyakit 
(D)

Masa mendatang



 
Gambar desain penelitian kohort 

 
Desain kohort lebih mengutamakan perjalanan waktu paparan sehingga 

waktu terjadinya paparan dapat di indikasikan atau dapat dilihat dan 

seberapa lama perjalanan waktu bisa dideteksi. Ukuran yang lebih tepat 

dalam desain ini adala risiko relatif (RR). Hal ini lebih dimungkinkan adanya 

paparan dilihat dari aspek relatif. 

Jika dilihat dari apek jenis desainnya kohort terdiri dari kohort retrospektif 
dan kohort prospektif. 

Populasi  

Tak terpapar, 
berpenyakit 
(E-D+) 

Terpapar, tak 
berpenyakit 
(E+D-) 

Terpapar, 
berpenyakit 
(E+, D+) 

Follow up Follow up 

Tak terpapar 
(E-) 

Terpapar 
(E+) 

Tak terpapar, tak 
berpenyakit (E-
D-) 

Kasus  
Non kasus 



 
 

Gambar jenis desai kohort berdasarkan waktu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Metode eksperimen 
Desain penelitian eksperimen secara umum adalah sebagai berikut: 
  

Potong Lintang 
Paparan (E) 
 
Penyakit (D) 

Case Control 
 
 
 
Paparan (E)             Penyakit (D) 

Kohor 
 
 
 
Paparan (E)     Penyakit (D) 
 

Eksperimen 
 
 
Perlakuan (X)          Hasil 

 

Masa lalu 

Mulai 
penelitian

Kejadian fenomena penyakit 
(D) 

Studi kohort historis Studi kohort prospektif 

Sekarang  

Kejadian fenomena penyakit 
(D)

Masa mendatang



 
Gambar desain penelitian eksperimen  
 
Desain penelitian eksperimen mengisyaratkan adanya perlakuan yang jelas 
terhadap subjek penelitian. 
 
Eksperimen  

 
Gambar desain eksperimen blok 
  

Populasi 
study 

Control  Perla
kuan  

Block 3 Block 2 Block 1 

Perla
kuan  

Control  perlaku
an 

Control  

randomisasi 
Randomisasi Randomisasi 

Perlakuan  

Populasi 

Control  

randomisasi 



 
Gambar desain eksperimen 

 
 
 
 

Randomisasi  

Terapi A Terapi B 

Group 2 

Group 2 

Group 1 

Group 1 

Group 1 

Group 1 

Group 2 

Group 2 
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METODE EPIDEMIOLOGI UNTUK MENILAI  
DIAGNOSIS PADA SECRINING 

 
Pengantar  
Salah satu pendekatan untuk memberantas penyakit di masyarakat dengan 

diagnosis dini. Dua hal yang dapat dilakukan dalam diagnosis dini : 

1. Mengetahui penyakit sedini mungkin sewaktu timbuk gejala klinis 

2. mengetahui penyakit sebelum gejala klinis tampak 

pada saat ini penegakan diagnosis ppenyakit terutama setelah individu secara 

pribadi mencari pengobatan pada saat mempunyai keluhan tertentu. Hanya 

sebagian kecil kasus yang daoat di diagnosa dalam stadium asimptomatik. Hal 

ini disebabkan masih kurangnya program surveilans yang ada. Hal ini 

mengakibatkan angka penyakit menahun meningkat. Dengan pengawasan 

yang rutin diharapkan dapat menurunkan proporsi pelayanan penyakit 

menahun. Jika keadaan tanpa pengobatan berlangsung terus memenerus 

maka suatu saat akan tercapai hasil akhir tertentu berupa mati atau sakit 

menahun. 

Penyaringan adalah suatu identifikasi penyakit yang secara klinis belum jelas. 

Usaha ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan tertentu atau prosedur tertentu 

yang secara tepat dapat membedakan orang yang terlihat sehat tetapi 

mempunyai kemungkinan sakit dan orang yang betul-betul sehat. Tes 

penyaringan bukan bertujuan untuk menentukan diagnosis. Orang-orang yang 

dicurigai sakit harus dikirim ke dokter untuk diagnosis lanjut dan jika perlu 

mendapat pengobatan. Dari pemeriksaan yang hasil tesnya positif ada 

kemungkinan orang tersebut betul-betul sakit atau tidak sakit, hal ini disebut 

positif semu (false positif). 

Penyaringan merupakan salah satu survey epidemiologi untuk menentukan 

frekuensi penyakit. Disamping dapat menentukan riwayat alamiah suatu 

penyakit. Dengan penyaringan misalnya X-ray missal kasus TBC aktif dapat 

ditemukan. Dengan tindakan pengobatan terhadap kasus TBC aktif, berarti 

masyarakat akan terlindung dari kontak penularan penyakit. 

 
Macam-macam skrining 



1. Mass scrining 
Merupakan penyaringan yang dilakukan pada seluruh penduduk 

2. Selectif scrining 
Penyaringan yang dilakukan terhadap kelompok penduduk tertentu  

3. Single disease scrining 
Merupakan penyaringan yang hanya ditunjukan pada suatu jenis penyakit 

misalnya penyaringan untuk mengetahui penyakit tbc 

4. Multiphase scrining 
Merupakan penyaringan untuk mengetahui kemungkinan adanya beberapa 

penyakit pada individu, misalnya penyaringan kesehatan pada pegawai 

sebelum bekerja. 

 
Syarat-syarat penyaringan: 
1. Penyakit yang akan discrining merupakan masalah kesehatan pada 

masyarakat yang sangat penting. 

2. Harus ada cara pengobatan untuk penderita yang ditemukan melalui 

penyaringan. 

3. Fasilitas untuk diagnosis dan pengobatan harus ada. 

4. Harus diketahui stadium simptomatik dini dan masa laten 

5. harus ada cara pemeriksaan yang tepat 

6. pemeriksaan yang dilakukan tidak berbahaya dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 

7. sebaiknya diketahui tentang riwayat alamiah suatu penyakit 

8. biaya penemuan kasus dapat ekonomis 

pengunaan penyaringan tidak hanya dipakai untuk mendeteksi penyakit tetapi 

juga untuk mengidentifikasi orang yang merupakan kelompok risiko tinggi untuk 

mendapat penyakit, misalnya orang dengan peningkatan kadar kolesterol 

dalam darah merupakan risiko untuk mendapatkan penyakit jantung koroner. 

 
 
Beberapa konsep dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyaringan: 
1. Identifikasi nilai normal 



Pengertian norma biasanya dipakai untuk menentukan karakteristik populasi 

tertentu, misalnya kadar rata-rata hemoglobin. Nilai rata-rata tersebut dapat 

diperkirakan batas yang dianggap normal. 

 

2. Validity suatu alat tes scrining 

Kemampuan dari suatu pemeriksaan untuk menentukan individu mana yang 

mempunyai penyakit (tidak normal) dan individu yang mana tidak 

mempunyai penyakit (normal). 

a. Kepekaan (sensitifity) 

Kemampuan suatu pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara benar 

orang yang mendapat penyakit. 

  True positif 
Sensitifitas = -------------------------------

- 
  True positif + false 

negatif 
 

b. Spesifitas 

Kemampuan dari suatu pemeriksaan untuk mengidentifikasi secara 

benar orang-orang yang tidak mempunyai penyakit. 

  True negatif 
Spesifitas = -------------------------------- 
  True negatif + false 

positif 
 

Dalam setiap pemeriksaan kita harus mengasumsikan ada standart 

pembanding yang benar. Misal pada pemeriksaan Hb: ada sahli, hemocue. 

 Keadaan sebenarnya dalam masyarakat 
  Sakit Tidak sakit 

Positif Sakit tes positif 
= true positif 

Tidak sakit tes 
positif = false positif 

Hasil 
Pemeriksaan 

Negatif Sakit tes 
negatif = false 

negatif 

Tidak sakit tes 
negatif = true 

negatif 
 

Contoh: 

Dari populasi 1000 orang diperoleh 100 orang mempunyai penyakit X 

sedang 900 orang tidak mempunyai penyakit X. Secrining dilakukan untuk 



mengidentifikasi 100 oarang yang mempunyai penyakit. Hasil secrining 

tampak pada tabel berikut; 

 

 

 

 Keadaan sebenarnya dalam 
masyarakat 

 

  Sakit Tidak sakit  
Positif 80 100 180 Pemeriksaan 
Negatif 20 800 820 

  100 900 1000 
Hasil perhitungan 

Sensitifitas = 80/100 = 80% 

Jadi pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi 80% dari orang-orang yang 

mempunyai penyakit X. 

Spesifitas = 800/900 = 89%. 

Pemeriksaan ini juga dapat mengidentifikasi 89% dari orang-orang tidak 

mempunyai penyakit X. 

 

3. Keterandalan reliability 

Pemeriksaan penyaringan yang andal adalah pemeriksaan yang memberi 

hasil konsistensi jika pemeriksaan ini dilakukan lebih dari satu kali pada 

individu yang sama dengan kondisi yang sama. 

Ada 2 hal yang mempengaruhi konsistensi hasil: 

a. variasi terjadi pada metode pemeriksaan dan variasi didalam subjek 

sendiri (variasi biologis dari individu) 

- variasi pada metode pemeriksaan 

- variasi didalam subjek 

 

b. Variasi pada peneliti 

Pada penelitian bisa saja terjadi perbedaan dalam membaca hasil tes 

pada waktu yang berbeda. Misalnya seorang radiolog dapat saja 

mempunyai interpretasi berbeda mengenai suatu hasil rongthen.  
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SURVEILANS 
 

 
Pengantar  

Berdasarkan cara pengumpulan data, sistem surveilans dapat dibagi 

menjadi: 

1. Surveilans aktif 

Pada sistem surveilans ini dituntut keaktivan dari petugas surveilans dalam 

mengumpulkan data, baik dari masyarakat maupun ke unit-unit pelayanan 

kesehatan. Sistem surveilans ini memberikan data yang paling akurat serta 

sesuai dengan kondisi waktu saat itu. Namun kekurangannya, sistem ini 

memerlukan biaya lebih besar dibandingkan surveilans pasif. 

 

2. Surveilans pasif 

Dasar dari sistem surveilans ini adalah pelaporan. Dimana dalam suatu 

sistem kesehatan ada, ada sistem pelaporan yang dibangun dari unit 

pelayanan kesehatan di masyarakat sampai ke pusat, ke pemegang 

kebijakan. Pelaporan ini meliputi pelaporan laporan rutin program serta 

laporan rutin manajerial yang meliputi logistik, administrasi dan finansial 

program (laporan manajerial program). 

 
Pengertian sistem surveilans 

Sistem surveilans merupakan kegiatan terus menerus yang meliputi 

pengumpulan data, analisis dan interpretasi, dan diseminasi yang digunakan 

untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. WHO 

mendefinisikan surveilans sebagai suatu kegiatan sistematis 

berkesinambungan, mulai dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasikan data yang untuk selanjutnya dijadikan landasan yang 

esensial dalam membuat rencana, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan 

kesehatan masyarakat. Program pencegahan dan pemberantasan penyakit 

akan sangat efektif bila didukung oleh sistem surveilans yang efektif, karena 

fungsi sistem surveilans yang utama adalah menyediakan informasi 

epidemiologis yang peka terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

pemberantasan penyakit yang menjadi prioritas pembangunan. Surveilans 



dapat digunakan untuk menentukan prioritas, kebijakan, perencanaan, 

pelaksanaan dan penggerakan sumber daya program pembangunan 

kesehatan, serta prediksi dan deteksi dini kejadian luar biasa. Surveilans juga 

dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi, sehingga surveilans menjadi 

alat dalam mengambil keputusan masalah kesehatan. Selain itu data yang 

dihasilkan sistem surveilans dapat digunakan untuk menilai faktor risiko dan 

juga faktor kausal dari suatu penyakit, dengan demikian melalui sistem 

surveilans timbulnya penyakit baru dapat teridentifikasi. 

 
Komponen sistem surveilans 

Kerangka konsep system surveilans-respon yang dikembangkan oleh 

WHO adalah sebagai berikut; 

 
Gambar  Kerangka Konsep Sistem Surveilans-respon WHO 

 

Terdapat 4 sub kelompok besar yang berada dalam sistem surveilans, 

adapun kelompok tersebut antara lain struktur surveilans, fungsi pendukung 

surveilans, fungsi pokok surveilans dan mutu surveilans. 

Materi yang dikembangkan dalam kegiatan penyusunan sistem surveilans di 

dinas kesehatan Provinsi dan Kabupaten meliputi; pengertian sistem 

surveilans respons, perjalanan alamiah penyakit, pembentukan unit 

pendukung sistem surveilans, sumber daya untuk unit pendukung surveilans 

(tenaga fungsional), sistem penganggaran untuk unit pendukung surveilans, 

Struktur 
Surveilans 

Fungsi 
Pokok 
Surveilans

Mutu 
Surveilans 

Fungsi 
Pendukung 
Surveilans 



dan peningkatan kemampuan petugas surveilans dalam penyidikan kejadian 

luar biasa.  

 
Sasaran sistem surveilans 
A. Sasaran Penyelengaraan Sistem Surveilans Respon   

Sasaran penyelengaraan sistem surveilans kesehatan meliputi 

masalah-masalah yang berkaitan dengan perogram kesehatan yang 

ditetapkan berdasarkan prioritas yang ditetapkan secara nasional, bilateral, 

regional, penyakit potensial wabah, bencana dan komitmen lintas sektoral 

(KepMenKes, 2003).  

1. Surveilans Penyakit Menular 

1. Surveilans Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

2. Surveilans AFP 

3. Surveilans Penyakit Potensial Wabah dan keracunan 

4. Surveilans Penyakit demam berdarah dan demam berdarah dengue. 

5. Surveilans Malaria 

6. Surveilans Penyakit-penyakit zoonosis, antraks, rabies, leptospirosis. 

7. Surveilans Penyakit Filariasis 

8. Surveilans Penyakit Tuberkulosis 

9. Surveilans penyakit diare, tipus perut, kecacingan dan dan penyakit 

perut lainya. 

10. Surveilans penyakit kusta 

11. Surveilans penyakit frambusia 

12. Surveilans penyakit HIV/AIDs 

13. Surveilans penyakit menular lainya 

14. Surveilans penyakit pneumonia, termasuk penyakit penemonia akut 

berat. 

 

2. Surveilans Penyakit Tidak Menular 

1. Surveilans hipertensi, stroke dan jantung koroner 

2. Surveilans diabetes militus 

3. Surveilas neoplasma 

4. Surveilans penyakit paru obstruksi kronis 



5. Surveilans gangguan mental 

6. Surveilans kesehatan akibat kecelakaan 

  

3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkugan dan Prilaku 

1. Surveilans sarana air bersih 

2. Surveilans tempat-tempat umum 

3. Surveilans penmukiman dan lingkungan perumahan 

4. Surveilans limbah industri, rumah sakit dan kegiatan lainya. 

5. Surveilans vektor penyakit 

6. Surveilans kesehatan dan keselamatan kerja 

7. Surveilans rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainya, 

termasuk infeksi nosokomial. 

 

4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan 

1. Surveilans gizi dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPD) 

2. Surveilans gizi mikro kurang zodium, anemia gizi besi, kekurangan vit 

A. 

3. Surveilans gizi lebih 

4. Surveilans kesehatan ibu dan anak termasuk reproduksi 

5. Surveilans kesehatan lanjut usia 

6. Surveilans penyalah gunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif 

dan bahan berbahaya.  

7. Surveilans pengunaan sediaan farmasi, obat, obat tradisional, bahan 

kosmetika, serta peralatan. 

8. Surveilans kualitas makanan dan bahan tambahan makanan. 

 

5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra 

1. Surveilans kesehatan haji 

2. Surveians kesehatan pelabuhan dan lintas batas perbatasan 

3. Surveilans bencana dan masalah sosial 

4. Surveilans kesehatan matra laut dan udata 

5. Surveilan kejadian luar biasa penyakit dan keracunan 
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REVIEW DAN LATIHAN SOAL 
 
 
Kasus 1 
Kecamatan A merupakan daerah yang penduduknya sekitar 2500 orang 

dengan mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani. Kecamatan A terdiri dari 9 

desa diwilayah kerja kecamatan A. Pada suatu waktu di bulan januari beberapa 

penduduk yang tinggal di daerah tersebut banyak mengalami gangguan 

kesehatan yaitu panas tinggi disertai nyeri sendi. 

 

Pertanyaan  

3. Berdasarkan kasus diatas buat perjalanan penularan penyakit dari desa 

satu ke desa lainnya. 

4. berdasarkan kasus diatas buat indek case untuk setiap desa yang terjangkit.   

 
Kasus 2 
Suatu puskesmas kesulitan dalam pelaporan data ke dinas kesehatan karena 

petugas puskesmas tidak paham mengenai sistem pelaporan data ke dinas 

kesehatan. Data yang dilaporkan ke dinas keshatan meliputi laporan penyakit-

penyakit yang menimbulkan kejadian luarbiasa dan penyakit-penyakit yang 

wajib lapor.  

Pertanyaan  

1. sebutkan komponen-komponen dalam sistem surveilans 

2. Gambar mekanisme alur pelaporan data dari puskesmas ke dinas 

kesehatan. 

 
Kasus 3 
 


