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KATA PENGANTAR 

 

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai 

distribusi, determinan dan keadaan kesehatan suatu populasi. 

Mengingat hal ini, setiap petugas kesehatan yang bekerja di instansi 

kesehatan ataupun petugas lapangan wajib mempelajari dan 

memahami epidemiologi. Namun terdapat permasalahan dalam 

memahami epidemioogi, salah satunya masih minimnya ketersediaan 

buku epidemiologi dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. 

Dengan tujuan membantu mempermudah memahami 

epidemiologi dan menambah ketersediaan buku dalam bahasa 

indonesia khususnya untuk kepentingan mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat, Kedokteran dan Keperawatan maka diterbitkanlah buku 

sederhana ini.  

Buku ini terdiri dari delapan bab, materi yang disampaikan 

berdasarkan pengalaman kuliah, diskusi dan pengalaman kerja 

penulis, sehingga materi yang diuraikan dalam buku ini dikemas 

secara sederhana serta diberikan latihan di setiap akhir bab untuk 

mempermudah pembaca memahami materi. 

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam menyusun buku 

ini, untuk itu pembaca diharapkan memberikan kritik dan saran 

sebagai umpan balik untuk perbaikan di edisi berikutnya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas 

terselesaikannya buku ini kepada semua pihak yang telah membantu 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

Yogyakarta, November 2015 
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BAB 1 

PENGANTAR EPIDEMIOLOGI 

Oleh: Nugroho Susanto 

 

1. Pengertian 

Pengertian Epidemiologi berasal dari kata Epi, Demos dan Logos. 

Epi yang berarti tentang, Demos yang berarti rakyat dan Logos yang 

berarti ilmu, bicara. Epidemiologi adalah studi yang mempelajari 

distribusi, determinan penyakit dan keadaan 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 

b. populasi.Menjelaskan etiologi penyakit 

c. Meramalkan kejadian penyakit 

d. Mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan 

populasi. 

 

2. Ruang Lingkup Epidemiologi 

Lingkup epidemiologi meliputi epidemiologi deskriptif dan 

epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif menekankan pada aspek 

waktu, tempat dan orang. Epidemiologi deskriptif mencoba 

memaparkan sebuah kejadian secara deskriptif yang dapat 

ditampilkan dalam bentuk tabel, narasi, gambar maupun peta 

tematik. Epidemiologi deskriptif mencoba mendeskripsikan sebuah 

kasus/kejadia yang ada sehingga ukuran yang terpat dalam 

epidemiologi adalah rasio, proporsi, insiden dan prevalensi 
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kasus/kejadian. Epidemiologi analitik menekankan pada aspek 

kausalitas sehingga diperlukan sebuah instrumen untuk menguji 

kebenaran. Instrumen yang digunakan dalam menguji kebenaran 

adalah statistik. Epidemiologi analitik mencoba mencari jawaban 

sementara atas sebab musabab sebuah kejadian. 

Ruang lingkup epidemiologi berdasarkan jenis adalah sebagai 

berikut: 

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. Sehingga 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. Epidemiologi mencoba mencari penyebab sebuah 

kejadian sehingga konsep kausalitas sangat penting dalam 

menentukan penyebab sebuah kejadian. 

 

Epidemiologi analitik menekankan pada aspek kausalitas 

kejadian suatu penyakit. Jauh sebelum menyimpulkan sebuah 

kausalitas, terlebih dahulu karakteristik paparan ditampilkan secara 

deskriptif. Adanya fenomena secara deskriptif yang kemudian 

dilanjutkan dengan pertanyaan kapan..? dimana..? siapa..?. setelah 

pertanyaan kapan, dimana dan siapa terjawab kemudian epidemiologi 
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berlanjut dengan pertanyaan mengapa..?, bagaiman..? semua itu 

dapat terjadi. 

 

Pada prinsipnya terdapat 2 pendekatan dalam mendefinisikan 

kausal 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 maupun kesalahan sistematis yang dapat 

mempengaruhi hasil kausalitas dari faktor kausal. Dalam 

pendekatan probabilitas digunakan pendekatan statistik untuk 

meyakinkan apakah terdapat hubungan yang valid antara faktor 

penelitian dengan penyakit. 

 

Epidemiologi mempelajari kausa penyakit dengan mengunakan 

penalaran epidemiologi (gordis, 2004) 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. 

c. Jika ditemukan hubungan yang signifikan, antara paparan dan 

penyakit maka pertanyaan yang muncul adalah apakah 

hubungan tersebut merupakan hubungan kausal (penyebab).  
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Berdasarkan definisi kausalitas epidemiologi membedakan lima 

definisi kausa (weed, 2001) yaitu 1) produksi, 2) Necessary causa, 3) 

sufficient component causa, 4) causa probabilistic, 5) counter faktual. 

 

1. Produksi 

Sesuatu yang menciptakan atau menghasilkan akibat. Kausa 

dipandang sesuatu yang memproduksi hasil. Pada konteks 

epidemiologi produksi dimaksudkan sebuah kausa yang 

menyebabkan terjadinya sesuatu kejadian (penyakit). 

 

2. Kausa diperlukan dan kausa mencukupi 

Merupakan keadaaan yang mutlak diperlukan untuk terjadinya 

suatu akibat. Tanpa keadaan tersebut tidak dapat dihasilkan 

suatu akibat. 

X diperlukan dan mencukupi untuk mengakibatkan Y 

 

Gambar 1.1 Paparan diperlukan dan mencukupi mengakibatkan 

kasus 

X diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y 
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Gambar 1.2 Paparan diperlukan tetapi tidak mencukupi untuk 

mengakibatkan kasus 

X tidak selalu diperlukan tetapi mencukupi untuk 

mengakibatkan Y 

 

Gambar 1.3 Paparan tidak selalu diperlukan tetapi mencukupi 

mengakibatkan kasus. 

 

E tidak diperlukan dan tidak mencukupi mengakibatkan Y 

  

Gambar 1.4 paparan tidak diperlukan dan tidak mencukupi untuk 

mengakibatkan kasus (penyakit). 

 

3. Sufficient component causa 

Kausa komponen mencukupi yang terdiri dari beberapa faktor 

komponen, tak satupun diantaranya secara dini mencukupi 

terjadinya suatu penyakit. Tetapi ketika semua komponen hadir 

maka berbentuklah suatu mekanisme kausal yang mencukupi. 
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Gambar 1.5 Paparan tidak mencukupi tetapi dating bersamaan 

dapat mencukupi untuk terjadinya penyakit. 

4. Kausal probabilistik 

Merupakan faktor yang meningkatkan probabilitas terjadinya 

akibat. Menurut definisi probabilitas 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. 

5. Kontra faktual 

Setiap orang berbeda antara satu dan lainnya dalam banyak hal. 

Skuen waktu memainkan peranan yang penting untuk terjadinya 

perubahan. Kontra faktual memberikan gambaran bahwa peran 

waktu sangat penting untuk menyebabkan terjadinya akibat. 

Keadaan ini memberikan arti bahwa terpaparnya sesuatu yang 

lama dapat menyebabkan terjadinya suatu akibat.  

 

Hill (1897-1991) membuat cheklis kriteria untuk membantu 

penarikan kesimpulan kausalitas: 

a. Kekuatan asosiasi. Ukuran yang digunakan untuk menilai 

kekuatan hubungan paparan dengan penyakit adalah OR dan 
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RR, makin kuat hubungan penyakit makin kuat pula keyakinan 

bahwa hubungan tersebut adalah kausal. 

b. Konsistensi. Temuan studi dapat direplikasikan pada berbagai 

populasi yang berbeda dan oleh berbagai penelitian yang berbeda 

memberikan bukti yang lebih kuat dari pada studi tunggal. 

Konsistensi memberikan gambaran bahwa hasil dari berbagai 

penelitian yang dilakukan didapatkan hasil yang sama. 

c. Spesifitas. Faktor kausal menghasilkan hanya sebuah penyakit 

dan bahwa penyakit itu dihasilkan dari hanya sebuah kausal 

tunggal. 

d. Hubungan Temporal. Dipastikan bahwa paparan terhadap 

faktor berlangsung sebelum terjadinya penyakit. Studi desain 

yang rancangan penelitian mengukur variabel independent dan 

variabel dependent secara bersamaan dapat memberikan 

kesimpulan yang tidak tepat terhadap hubungan temporal dalam 

mengambil keputusan dalam penelitian.  

e. Efek dosis Respon. Perubahan intensitas yang selalu diikuti 

oleh perubahan frekuensi penyakit menguatkan keseimpulan 

hubungan kausal. Hal ini memberikan gambaran bahwa semakin 

tinggi individu terpapar maka potensi semakin tinggi orang akan 

terkena akibat dari paparan tersebut. 

f. Biologic Plausability. Hasil study sesuai dengan kerangka 

biology. Pengambilan kesimpulan tentang kausalitas harus 

secalan dengan kondisi biologi yang ada. 

g. Koherensi. Hasil sebuah kausalitas sejalan dengan riwayat 

alamiah penyakit biologi, dan epidemiologi penyakit 

h. Bukti Eksperimen. Tersedianya bukti eksperimen yang 

mendukung. Adanya bukti-bukti empiris yang dapat meyakinkan 

bahwa hubungan tersebut bersifat kausalitas. 

i. Analogi. Sesuai dengan analogi sehingga mendukung 

kesimpulan kausal. Hubungan kausalitas sifatnya analogi sesuai 

dengan logika yang sesuai. 
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3. Sejarah Epidemiologi 

Epidemiologi berkembang dengan pengaruh dari berbagai 

bidang ilmu dan peristiwa termasuk kedokteran klinis, kedokteran 

sosial, revolusi industri, revolusi mikrobiologi, demografi, sosiologi, 

ekonomi, statistik, fisika, kimia, dan biologi molekuler.  

Epidemiologi sebelum masehi dinamakan 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 
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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 alat 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. 
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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. 

 

4. Konsep Epidemiologi 

Konsep utama epidemiologi menekankan pada aspek penyakit 

yang terdiri dari 3 faktor utama yaitu agen, host dan envirotment. 

Konsep dasar timbulnya penyakit merupakan sebuah keadaan 

interaksi antara agen, host dan envirotment. Kondisi terjadinya 

gangguan pada salah satu aspek merupakan kondisi terjadinya suatu 

masalah kesehatan. 

Konsep segitiga epidemiologi sering digunakan dalam 

menjelaskan bagaimana kejadiannya suatu penyakit yang terkait 

interaksi antara agen host dan envirotment. Interaksi antara agen, 

host dan envirotment untuk kejadian penyakit HIV seperti terlihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 1.6 Interaksi agen, host dan envirotment yang terkait dengan 
penyakit HIV. 

 

Pada gambar tersebut memberikan arti bahwa yang dianggap 

sebagai agen adalah HIV 1 dan HIV 2 sedangkan pada host adalah 

manusia sedangkan pada lingkungan adalah lingkungan biologi, 

sosial, lingkungan fisik dan lingkungan sosial ekonomi. 

Keadaan lingkungan memegang peranan yang penting dalam 

perkembangan penyakit. Penyakit dapat berkembangan jika 

menemukan tempat atau lingkungan yang sesuai. Jika dilihat pada 

aspek kondisi lingkungan yang terkait dengan kondisi penyakit 

seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 1.7 Keterkaitan peran sosial dan lingkungan terhadap 

kejadian penyakit (Sumber: Eisenberg et al 2007) 
. 
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Konsep epidemiologi yang didasarkan pada lingkungan seperti 

telihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1.8 Kerangka Konsep kejadian penyakit yang didasarka 
pada lingkungan (sumber: Eisenberg et al 2007). 

 

Adanya perubahan karakteristik lingkungan sangat berdampak 

terhadap kondisi perkembangan penyakit. Perubahan lingkungan 

yang terjadi dapat menyebabkan berbagai transmisi perubahan 

penyakit yang dapat muncul dan meningkat seiring dengan 

perubahan lingkungan yang terjadi. Adanya perbuhan lingkungan 

dapat menyebabkan meningkatnya penyakit. Interaksi antara host, 

agen dan lingkungan sangat penting dalam menentukan kondisi 

kejadian suatu penyakit. Seperti telihat pada bagan kerangka berikut: 
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Gambar 1.9 kerangka perubahan lingkungan dalam mempengaruhi 
kejadian suatu penyakit (sumber: Eisenberg et al 2007) 

 

Gambar 1.9 memberikan arti bahwa perubahan lingkungan 

akan mempengaruhi karakteristik lingkungan sehingga 

mempengaruhi siklus transmisi dari penyakit. 

Konsep perjalanan alamiah sebuah penyakit terdiri dari 

beberapa fase/tahapan dalam perjalan terjadinya suatu penyakit. 

Beberapa fase perjalanan alamiah penyakit antara lain fase rentan, 

fase subklinis, fase klinis dan fase terminal. 

Keadaan yang penting untuk dipahami adalah antara satu 

penyakit dan penyakit lainnya mempunyai perjalanan alamiah dan 

tahapan pencegahan penyakit yang tidak sama baik dari sisi waktu 

maupun tahapan. Keadaan ini yang masih menjadikan perdebatan di 

kalangan ahli klinis dan sulitnya menentukan diagnosis secara pasti. 
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              Gambar 1.10 Tahapan perjalanan alamiah penyakit. 

 

Gambar 1.10 memberikan gambaran bahwa fase perjalanan 

alamiah penyakit terdiri dari 4 fase yaitu fase rentan, fase subklinis, 

fase klinis dan fase terminal. Pada fase rentan mulai diperkenalkan 

faktor risiko, fase subklinis dimulainya proses  patologis, fase klinis 

dimulainya terdeteksinya secara klinis dan fase terminal, akibat 

penyakit mulai terlihat. 

Upaya pencegahan terhadap timbulnya penyakit dapat 

dikategorikan menjadi 3 yaitu pencegahan primer, pencegahan 

skunder dan pencegahan tersier. Pada tahapan upaya pencegahan 

disesuaikan dengan perjalanan penyakit.  
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BAB II 

UKURAN KEJADIAN PENYAKIT 

Oleh: Nugroho Susanto 

1. Pengantar  

Ukuran kejadian penyakit sering digunakan dalam berbagai 

perhitungan dalam melakukan estimasi risiko, derajat kegawatan dan 

penyebaran suatu penyakit. Dalam epidemiologi yang sering 

digunakan untuk perhitungan adalah angka insiden dan angka 

prevalensi. Angka insiden mengacu pada kejadian kasus baru selama 

periode penyakit dengan mempertimbangkan periode waktu. Angka 

prevalensi mengacu pada proporsi dari individu yang menderita 

penyakit pada waktu tertentu. 

 

Definisi masing-masing indikator perhitungan seperti terlihat 

pada table berikut:  

 

Tabel 2.1 Definisi Operasional indikator ukuran penyakit 

 

2. Insiden 

Ukuran insiden biasa digunakan untuk mengetahui angka 

kejadian kasus baru dengan mempertimbangkan waktu pengukuran. 
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Jadi insiden adalah jumlah kasus baru pada waktu pengamatan 

dibagi jumlah populasi pengamatan. 

 

  Jumlah kasus baru pada tahun pengamatan 

Insiden  = ----------------------------------------------------- 

  Jumlah populasi pengamatan 

Ukuran insiden yang biasa digunakan adalah Insiden proporsi 

dan Insden Rate. Insiden proporsi lebih menekankan pada aspek 

periode waktu pengamatan sedangkan Insiden Rate lebih 

menekankan pada aspek perjalanan kejadian kasus. Pada insiden 

rate diperlukan satuan orang-waktu. Pengunaan satuan orang-waktu 

biasanya digunakan untuk melihat laju kejadian kasus sehingga 

ukuran satuan waktu lebih tepat untuk digunakan. 

Insiden rate adalah jumlah kasus baru dibagi dengan jumlah 

populasi pengamatan berdasarkan satuan orang-waktu. Sehingga 

formula rumus yang membangun insiden rate adalah sebagai berikut: 

 

        
          

                    
 

 Insiden proporsi adalah jumlah kasus baru dibagi dengan 

jumlah populasi yang ada. Sehingga formula rumus yang dibangun 

sebagai berikut: 

 

        
                 

               
 

 

Untuk membedakan ukuran insiden proporsi dan insiden rate 

dapat dilihat dari pembaginya dimana pada insiden rate satuan 

penyebutnya adalah orang-waktu sedangkan pada insiden proporsi 

satuan penyebutnya adalah orang. 
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3. Prevalensi 

Ukuran prevalensi lebih menekankan pada aspek kejadian 

kasus baru dan kasus lama. Ukuran prevalensi untuk masing-masing 

penyakit sangat variatif. Penyakit-penyakit yang memiliki masa 

inkubasi singkat cenderung prevalensinya rendah sedangkan 

penyakit-penyakit yang memiliki masa inkubasi panjang cenderung 

prevalensinya tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh adanya kasus baru 

belum berakhir diikuti oleh kasus baru yang lain. 

   Jumlah kasus baru dan kasus lama pada tahun 
pengamatan 

Prevalensi   = ----------------------------------------------------- 

  Jumlah populasi pengamatan 

 

4. Hubungan Insiden dan Prevalensi 

Insiden dan prevalensi mempunyai hubungan yang saling 

keterkaitan. Aspek keterkaitan antara insiden penyakit dan prevalensi 

penyakit tidak terlepas dari riwayat alamiah suatu penyakit. Ada 

penyakit yang mempunyai riwayat alamiah yang singkat dan ada 

beberapa penyakit yang mempunyai riwayat alamiah panjang. 

Riwayat alamiah penyakit melalui beberapa tahapan antara lain fase 

rentan, fase subklinis, fase klinis dan fase terminal. Pada tahapan 

pencegahan penyakit terdiri dari pencegahan primer, pencegahan 

sekunder dan pencegahan tersier. 

Pada penyakit-penyakit yang masa inkubasi pendek biasanya 

prevalensinya kecil tetapi pada penyakit-penyakit yang masa 

inkubasinya lama, angka prevalensi cenderung meningkat. Hal ini 

terkait dengan waktu outcome penyakit. Ilustrasi keterkaitan antara 

insiden dan prevalensi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Hubungan antara insiden dan prevalen 

 

Gambar 2.1Memberi arah bahwa pada penyakit-penyakit yang 

masa inkubasinya cepat, peningkatan insiden penyakit belum pasti 

diikuti oleh peningkatan angka prevalensi. Hal ini disebabkan adanya 

kasus/penyakit yang singkat masa penyembuhanya/kematianya, 

sehingga kasus yang baru terjadi diikuti oleh hilangnya kasus (bisa 

mati atau sembuh). 

Pada penyakit-penyakit yang masa inkubasinya lama biasanya 

peningkatan angka insiden akan diikuti dengan peningkatan angka 

prevalensi. Keadaan ini terjadi karena penyakit baru dengan masa 

inkubasi lama membutuhkan waktu yang lama untuk proses akhir 

penyakit (penyembuhan atau kematian) sehingga sebelum penyakit 

berakhir kejadian penyakit yang sama muncul lagi. Kondisi ini yang 

menyebabkan peningkatan insiden akan diikuti oleh peningkatan 

prevalensi.  

Untuk lebih memahami angka insiden penyakit dapat 

digambarkan dalam ilustrasi berikut ini: 

 

 

Prevalensi  

Insiden 

 

Mati/sembuh 
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Gambar 2.2 Dampak insiden dan prevalensi 

 

Pada ilustrasi gambar 2.2 terlihat bahwa terdapat 2 kasus yang 

terjadi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2010 dan tiga kasus 

sudah berkembang mulai tahui 2008. pada tahun 2009 terlihat 

sebanyak 5 kasus yang terjadi. Pertanyaan yang mungkin dapat 

muncul melihat gambar adalah berapa insiden kasus pada tahun 

2009 menurut gambar ? kalau kita perhatikan gambar 2.2 maka 

insiden kasus pada tahun 2009 sebanyak 2 kasus.  

Jika kita ingin melihat angka insidensi dalam setiap bulannya, 

maka terlihat dalam ilustrasi gambar berikut: 

  

        Gambar 2.3 Contoh Angka insiden dan prevalensi 

 

Jika kita perhatikan gambar 2.3 berapa numerator point 

prevalensi..? jumlah point prevalensi tergantung kapan waktu kita 

melakukan survey. Misalnya kita survey pada bulan mei maka 

numerator poin prevalensi sebanyak 4 kasus, jika kita survey pada 

JAN 

2009 

DES 

2009 

 

JAN 

2009 

DES 

2009 

 

MAY 

2009 

JULY 

2009 

SEP 

2009 
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bulan july maka prevalensi sebesar 4 kasus, jika kita survey pada 

bulan september maka prevalensi sebesar 3 kasus dan jika kita 

melakukan survey pada bulan desember maka prevalensi sebesar 2 

kasus. 

 

5. Aplikasi Insiden dan Prevalensi dalam 

Epidemiologi 

 

5.1 Insiden Proporsi 

Proporsi telah dibahas pada BAB sebelumnya yang menyatakan 

bahwa pembilang merupakan bagian dari penyebut. Insiden proporsi 

mencoba mengambarkan bagaimana perjalanan laju proporsi 

kejadian suatu penyakit. Untuk mengambarkan proporsi pada laju 

kejadian penyakit maka pembilang adalah kasus lama dan kasus 

baru sedangkan penyebut adalah jumlah populasi sasaran. 

5.2 Insiden Rate 

Insiden merupakan kejadia kasus baru sedangkan rate 

merupakan laju kasus baru. Berdasarkan statement tersebut maka 

incident rate adalah jumlah kasus baru dibagi oleh jumlah populasi-

waktu.  

Pada insiden menyatakan bahwa waktu sangat memanikan 

peranan yang sangat penting dalam menentukan perhitungan laju 

kejadian kasus. Sehingga formulasi rumus yang membangun insiden 

rate adalah sebagai berikut : 

   
                                     

                                                      
 

Ilustrasi Kasus 

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembagan cidera 

atlit (sumber: Knowles et al 2006).   
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Gambar 2.4 Hasil penelitian sumber Knowles et al (2006) 

 

Berdasarkan data tersebut maka kita dapat mengambil 

kesimpulan perhitungan seperti tabel berikut: 

Tabel 2.2 Hasil Perhitungan dan formula rumus 

 

Table 2.2 memberikan gambaran bahwa penyebut dari angka 

insiden rate merupakan satuan orang-waktu dengan satuan per 
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1000. Angka proporsi insiden penyebut merupakan jumlah dari 

populasi yang diamati saja. Keadaan ini memberikan kesimpulan 

bahwa rate mengunakan populasi dengan satuan orang-waktu 

sedangkan proporsi mengunakan satuan orang saja.   

Ilustrasi kasus 

 

 

Gambar 2.5 hasil penelitian berdasarkan orang-waktu 

Berdasarkan gambar 2.5 memberikan gambaran seperti terlihat 

pada tabel berikut:  

Table 2.3 Hasil analisis  
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6. Latihan  

Suatu penelitian yang dilakukan disuatu Negara tentang insiden 

pada prevalensi penyakit HIV diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Berdasarkan hal tersebut jawablah pertanyaan berikut:  

Assume that we begin a study of 100 persons free of disease on 

January 1, and that on the last day of each month throughout the 

year, we will be given a count of new cases of disease in this 

population. Assume that over the course of a full year, 10 of these 

persons develop disease, and that 2 of these cases were reported on 

March 31, 3 more cases on June 30, 3 cases on September 30, and 2 

cases on December 31. How many person-months did the study 

members contribute (assume patients became cases on the last day of 

the month). 

Pembahasan Jawaban 

(90 patients x 12 months) + (2 patient x 3 months) + (3 patients x 6 

months) + (3 patients x 9 months) + (2 patients x 12 months) = 1155 

person-months  
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BAB III 

PENENTUAN PRIORITAS MASALAH 

KESEHATAN 

Oleh: Nugroho Susanto 

 

1.Pengantar 

Prioritas masalah dapat berupa masalah sosial budaya, 

ekonomi, biologi, psikologi dan faktor lingkungan yang terkait dengan 

persepsi; perbaikan manajemen Álvarez et a.l (2010). Penentuan 

prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu 

penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Hal yang 

penting untuk diketahui antara lain: 

a. Apa yang perlu diprioritaskan 

Prioritas merupakan sebuah proses individu atau kelompok 

dalam memberikan item rangking dari hasil penentuan 

pengukuran penting dan signifikan berdampak terhadap 

kesehatan. 

Dalam pemahaman umum menurut Assessment Protocol for 

Excellence on Public Health (APEXPH) prioritas merupakan 

proses generalisasi kelompok dimana masalah dalam organisasi 

or issu masalah kesehatan yang dianggap perlu dan penting 

bagi organisasi atau masyarakat. 

Identifikasi masalah merupakan hal yang penting dalam 

menentukan prioritas tindakan pencegahan atau pengobatan 

bagi masyarakat yang tidak lepas dari sumber-sumber daya 

yang ada dalam organisasi atau masyarakat. 

b. Siapa yang melakukan prioritas masalah 

Setiap individu/partisipan umumnya merupakan masukan 

dalam proses prioritas masalah. Hal yang penting dipahami 

dalam penentuan prioritas masalah adalah orang yang 
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menentukan prioritas masalah tidak terlibat langsung dalam 

upaya intervensi sehingga penentuan prioritas masalah 

terhindar dari kepentingan yang lain sehingga penentuan lebih 

objektif. 

Dalam kesehatan masyarakat penentuan prioritas dilakukan 

oleh organisasi yang memiliki kewenangan dalam intervensi 

pemecahan masalah kesehatan masyarakat seperti puskesmas, 

dinas kesehatan. 

c. Bagaimana metode untuk mengidentifikasi masalah 

Dalam penentuan metode dalam mengidentifikasi masalah 

kesehatan hal yang penting untuk dipahami adalah analisis 

kekuatan dan kelemahan yang ada. Ada beberapa metode 

dalam penentuan prioritas masalah, tetapi hal yang penting 

adalah metode mana yang tepat untuk digunakan. Metode yang 

memungkinkan untuk dilakukan dari beberapa metode yang 

ada adalah item atau substansi yang memiliki nilai tertinggi 

dan issu yang penting dalam masyarakat. 

 

Penentuan Prioritas masalah diberbagai negara antara lain 

sebagai berikut: 

a. Akses pelayanan 

Keadaan kondisi pelayanan kesehatan yang dekat dengan 

penguna pelayanan (masyarakat) mempermudahkan 

masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. 

Berbagai permasalahan yang ada dinegara berkembang adalah 

tidak tersediaanya pelayanan yang lengkap sehingga diagnosis 

penyakit masih terkendala. 

b. Penyakit-penyakit kronis 

Meningkatnya angka kejadian penyakit-penyakit kronis seperti 

jantung, tb paru, anemia. Angka kejadian penyakit tidak 

terlepas dari masalah gizi kesehatan yang ada dimasyarakat. 

c. Respon masyarakat 
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Budaya dan prilaku masyarakan ikut menentukan bagaimana 

masyarakat merespon sebuah permasalahan yang terjadi 

dimasyarakat. Sosial dan budaya masyarakat dapat merupakan 

faktor penguat maupun penghambat dalam intervensi terhadap 

masalah kesehatan masyarakat. 

d. Aktivitas fisik/nutrisi 

Status gizi pada masyarakat merupakan masaah yang penting 

terutama bagi negara-negara berkembang. Kondisi kurang gizi 

dapat mempengaruhi kondisi kesehatan bagi masyarakat 

secara umum khususnya peningkatan penyakit-penyakit yang 

terkait dengan gizi dan nutrisi seperti marasmus dan 

kwashiorkor. 

e. Kesehatan ibu, bayi dan anak 

Upaya yang perlu mendapatkan penanganan yang serius 

terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi negara 

berkembang terkait perilaku dan status sosial ekonomi. 

 

Beberapa keadaan yang penting untuk merumuskan masalah 

dalam prioritas masalah antara lain: 

a. Definisi dan lingkup dari masalah kesehatan. 

Masalah kesehatan merupakan sumber dari masalah yang 

dirasakan oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Masalah 

kesehatan seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, 

penyakit kronik, kecelakaan, kesehatan gigi dan masalah 

kesehatan ibu dan anak merupakan masalah yang penting dan 

kuat yang terjadi di masyarakat. Angka kejadian dirasakan 

dalam setiap tahun terus menghadapi peningkatan. Keadaan 

ini perlu adanya perubahan perilaku masyarakat secara umum 

dan target-target sasaran intervensi bagi masyarakat.  

b. Masalah merupakan hal yang penting dan sering terjadi di 

masyarakat. 

Perubahan perilaku bagi masyarakat merupakan hal yang 

sangat sulit untuk dilakukan sehingga memerlukan intervensi 
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yang cukup lama dan melibatkan peran secara komperhensif 

dengan melibatkan kerja sama lintas sektoral. Keadaan ini 

menyebabkan beberapa intervensi upaya pencegahan preventif 

yang telah dilaksanakan belum tentu akan terlihat di beberapa 

tahun kedepan.  

c. Kerja sama lintas sektoral 

Untuk mengatasi permasalahan memerlukan kerja sama lintas 

sektoral dan lintas disiplin ilmu/profesionalisme. 

d. Masalah melibatkan beberapa tingkatan intervensi 

Pemecahan masalah dimasyarakat melibatkan berbagai 

pendekatan dan tingkatan untuk upaya intervensi masalah 

kesehatan. Masalah yang ada memerlukan berbagai tingkatan 

seperti pendidikan, pencegahan, dan perlakuan (treatment). 

Alternatif pendekatan yang lebih memungkinkan untuk 

terjadinya perubahan terhadap lingkungan, kebijakan, regulasi 

dan akses pelayanan kesehatan secara bersama sama sehingga 

perubahan perilaku masyarakat terwujud. 

e. Perlunya peranan media 

Informasi yang diberikan media kepada masyarakat dapat 

merupakan informasi awal sebagai langkah untuk tindak 

lanjut. Informasi yang ditampilkan oleh media dapat 

mendukung pelaksanaan program-program intervensi pada 

masyarakat.  

f. Point Masalah kesehatan merupakan permasalahan kesehatan 

yang terjadi pada negara-negara lain umumnya. 

Masalah-masalah yang umum terjadi diberbagai negara seperti 

negara berkembang seperti masalah penyakit-penyakit menular 

dan diberbagai negara-negara maju terjadi tren peningkatan 

masalah kesehatan untuk penyakit-penyakit tidak menular. 
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2. Konsep Penentuan Prioritas Masalah 

2.1 Penentuan Prioritas Masalah 

Penentuan prioritas masalah berawal dari pendekatan kualitatif 

guna untuk mengumpulkan informasi tentang invetarisasi 

determinan prioritas, menentukan sumber-sumber yang ada. 

Kegiatan pengumpulan informasi dapat melalui penelitian-penelitian. 

Kegiatan penelitian dapat berkolaborasi dengan kalangan 

profesionalisme, penguna pelayanan, dan pengambil kebijakan. 

Adanya assessment, inventarisasi determinan dan sumber-sumber 

daya dapat merujuk adanya alternative berbagai tawaran pemecahan 

masalah dan berkontribusi terhadap tindakan yang tepat Álvarez et 

a.l (2010). 

Dari berbagai Negara prioritas masalah antara lain Álvarez et a.l 

(2010): 

a. Faktor lingkungan seperti (air, sanitasi, vektor) 

b. Faktor perilaku terkait kesehatan (merokok, konsumsi alkohol, 

ketergantungan obat, diet dan nutrisi) 

c. Non komunikabel disease dan masalah lain seperti hipertensi, 

jantung, kangker, penyakit cerebrovasculer, diabetes militus, 

penyakit kronis, kesehatan mental dan kecelakaan. 

d. Kesehatan oral 

e. Emergensi dan re emergensi disease. 

f. Kecacatan 

g. Masalah-masalah lingkunga kusus seperti sekolah 

h. Masalah kesehatan khusus (usia lajut, anak-anak). 

 

Dalam penentuan prioritas masalah hal yang peting dipahami 

adalah analisis kekuatan dan kelemahan dari masalah yang ingin 

dilakukan intervensi. Komponen yang penting dalam kegiatan 

assessment/pengkajian terdapat 4 komponen yang penting, antara 

lain: 

a. Mengkaji indikator status kesehatan masyarakat. 
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b. Melakukan evaluasi terhadap sistem kesehatan yang berjalan 

saat ini 

c. Mengkaji prilaku masyarakat dan kekuatan masyarakat dalam 

rangka pengambilan kebijakan 

d. Mengkaji pola kebijakan dan penentuan kemungkinan 

perubahan dengan melibatkan masyarakat lokal atau 

pemerintah lokal. 

 

2.2 Konsep Penentuan Prioritas Masalah 

Konsep yang membangun penentuan prioritas masalah perlu 

memperhatikan keadaan prevalensi dan kegawatan sebuah masalah. 

Penentuan prioritas masalah dibangun berdasarkan prevelensi dan 

urgensi sebuah masalah seperti terlihat pada konsep berikut: 

 

Gambar. 6.1 Hubungan antara prevalensi dan kegawatan dalam 

penentuan prioritas masalah. 

Gambar. 6.1 menjelaskan bahwa penentuan prioritas masalah 

lebih diprioritaskan pada aspek prevalensi yang tinggi dan urgensi 

dari suatu masalah kesehatan. Prevalensi dari suatu masalah 
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kesehatan dapat dilihat dari besaran frekuensi kejadian masalah 

yang terjadi seperti jumlah kejadian. Urgensi dari sebuah masalah 

kesehatan dapat dilihat dari besaran pentingnya masalah kesehatan 

harus diselesaikan. 

Konsep penentuan prioritas masalah menurut badan 

kesehatan dunia (WHO) memperhatikan level pada setiap tingkatan 

prioritas masalah. Konsep menurut WHO dibagi dalam 3 tingkatan 

yaitu 1). Tingkat makro, 2). Tingkat messo dan 3). Tingkat mikro. 

Pada tingkat makro lebih berorientasi pada penentuan prioritas 

masalah tingkat pemerintah pusat (kementrian kesehatan). Pada 

tingkat messo lebih berorientasi pada penentuan prioritas masalah 

tingkat provinsi atau kabupaten. Pada level mikro penentuan prioritas 

masalah lebih berorientasi pada tingkat kecamatan dan desa. 

Konsep penentuan prioritas masalah yang dikembangkan oleh 

WHO seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 6.2 Tingkat penentuan prioritas masalah kesehatan 

menurut WHO. 
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Konsep penentuan prioritas masalah menurut WHO 

memperhatikan setiap tingkatan penentuan prioritas masalah 

misalnya penentuan prioritas masalah level pusat, level provinsi dan 

kabupaten dan level kecamatan dan desa. Aplikasi penentuan 

prioritas masalah dalam aplikasinya di indonesia pada level makro 

dilakukan oleh pemerintah pusat (kementrian kesehatan), pada level 

messo dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten. Pada 

level mikro dilakukan oleh puskesmas dan bidan desa. 

Penentuan prioritas masalah perlu memperhatikan standar-

standar penilaian dalam prioritas masalah. Adapun indikator 

penilaian dalam prioritas masalah seperti terlihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar. 6.3 Indikator penilaian dalam rangking penentuan prioritas 

masalah kesehatan 

 

Upaya penilaian dapat dilakukan dengan melihat beberapa 

aspek seperti efek dan dampak dari isu kesehatan. Untuk efek dapat 

dikategorikan keladam a). Efek sangat sedikit terhadap masyarakat. 

b). Kurang dari setengah dari masyarakat. c). Setengah dari 

masyarakat/penduduk. d). Mayoritas masyarakat/penduduk. e). 

Setiap orang/setiap penduduk. Dampak terhadap isu kesehatan 

dapat seperti a). Tidak ada, b). sedikit, c). kurang serius, d). Serius, 

dan e). Sangat serius. Aspek efek dan dampak yang terjadi dalam 
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penentuan prioritas masalah kesehatan merupakan keadaan yang 

penting dalam upaya untuk menentukan skala prioritas sebuah 

masalah kesehatan yang terjadi. 

Kerangka kerja yang membangun analisis masalah kesehatan 

terdapat 5 tingkatan yaitu koteks sosial ekonomi, perbedaaan 

paparan, perbedaaan efektivitas, perbedaan out come dan perbedaan 

konsekuensi (Blas and Sivasankara Kurup, 2010). Kerangka kerja 

yang membangun analisis masalah kesehatan seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar. 6.4 Kerangka analisis penentuan prioritas masalah 

kesehatan diadopsi dari Blas E and Sivasankara Kurup A (2010). 
 

Pelaksanaan program yang benar, jika program merupakan 

sesuai dengan faktor dari kondisi kesehatan dan bagaimana situasi 

distribusi masalah kesehatan pada distribusi penduduk. Model 

penentuan prioritas masalah mengacu pada sensitivitas untuk 

mendapatkan presisi dari data untuk dikembangkan menjadi 

rangking. Menurut Vilnius, D and Dandoy, S., (1990) Analisis 

manfaat dan analisis efektifitas dari prioritas masalah dapat 

menunjang pembentukan seting proses prioritas masalah. Istilah dari 

masalah tidak saja ditujukan hanya pada pemberian pelayanan yang 
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langsung berhubungan dengan penentuan proses prioritas masalah, 

tetapi itu merupakan dasar untuk melihat dari tujuan penentuan 

prioritas masalah dengan memperhatikan situasi jika dan kapan 

sebuah masalah dapat di identifikasi sehingga prioritas untuk 

perencananan, intervensi dan evaluasi tersedia. 

Elemen-elemen kunci dalam melakukan penentuan prioritas 

masalah antara lain: 

a. A purpose (tujuan) penentuan prioritas masalah. Biasanya 

ditampilkan untuk melihat daftar dari masalah kesehatan 

masyarakat yang terjadi. 

b. Proses Penentuan prioritas (manajemen penentuan prioritas). 

Melihat list daftar penentuan treatment yang mungkin dapat 

dilakukan. 

c. Set item utuk penentuan prioritas masalah. Adanya list item 

dalam penentuan prioritas masalah dapat bermanfaat untuk 

intervensi individu, program, atau strategi intervensi kepada 

masyarakat. 

d. Daftar list masyarakat yang telibat dalam penentuan prioritas 

masalah. Daftar masalah bisa individu, kelompok, group 

kelompok besar pada masyarakat. 

e. Pemilihan/penentuan kriteria dari daftar masalah yang perlu 

diprioritaskan.  

f. Melakukan pembobotan untuk masing-masing criteria. Semua 

kriteria bisa saya menjadi penting atau ada beberapa criteria 

yang dianggap lebih penting. 

g. Data atau format lain untuk informasi. Diperlukan informasi-

informasi untuk mendukung kriteria-kriteria yang ada, 

sehingga antara kriteria satu dengan yang lainnya bisa 

dianggap lebih penting. 

h. Membuat skala rangking. Skala rangking diperlukan untuk 

melihat seberapa penting sebuah kriteria sehingga dapat 

dilakukan penilaian/rangking. 
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i. Mengaplikasikan informasi, kriteria dan rangking untuk 

masing-masing item/isu masalah untuk penentuan prioritas 

masalah. 

j. Melakukan finalisasi penentuan prioritas masalah. 

 

Penentuan prioritas masalah memperhatikan beberapa aspek 

seperti besarnya masalah, keseriusan masalah dan potensial 

tindakan untuk dilakukan. Menurut Hanlon (1958) besar pemberian 

skor dengan 3 rangking kriteria dengan formula D = [A+(2xB)]x C. 

Menurut Vilnius, D and Dandoy, S., (1990) model penentuan prioritas 

masalah Basic Priority Rating (BPR) dapat diimplementasikan pada 

masalah atau isu yang mengacu pada kriteria besaran dan jumlah 

dari masalah kesehatan, tingkat keseriusan masalah, efektivitas 

potensial intervensi dan hasil dari proses yang dapat dihitung 

menurut item. BPR = ((A+B) C) : 3 x D. Dimana, D = prioritas skor, A = 

besaran rangking masalah kesehatan, B = Keseriusan masalah 

kesehatan, dan C = Potensial tindakan dapat dilakukan. 

 

3.Jenis Penentuan Perioritas Masalah 

3.1 . Metode Hanlon 

Metode hanlon lebih tepat digunakan untuk menentukan 

prioritas masalah kesehatan dengan memperhatikan teknik 

responsive dimana tujuan yang dicapai dari program jelas yang 

dituangkan dalam criteria dan faktor-faktor lain yang 

memungkinkan. Metode hanlon adalah metode yang lebih tepat jika 

daftar outcome dari tujuan yang ingin dicapai tersedia dari daftar 

prioritas yang ada dengan data yang memadai dan system penilaian. 

Metode hanlon menekankan pada aspek out put dari suatu 

tujuan program kesehatan tersedia sehingga mempermudahkan 

dalam proses penentuan prioritas masalah dan alternative intervensi. 

Metode hanlon menekankan pada 3 aspek penting yaitu: Besarnya 
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masalah yang dirasakan masyarakat, Keseriusan masalah kesehatan, 

Potensial masalah dapat diatasi. 

Besarnya masalah 

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai besarnya masalah 

antara lain persentase populasi yang menghadapi masalah 

kesehatan dimasyarakat. 

Keseriusan Masalah 

Indikator yang digunakan untuk menilai besaran masalah 

kesehatan dapat dilihat dari angka kesakitan, angka kematian, 

ekonomi yang hilang dan urgensi dari masalah sehingga perlu 

tindakan segera. 

Efektif intervensi yang diberikan 

Indikator yang digunakan untuk menilai apakah intervensi yang 

diberikan efektif adalah intervensi yang diberikan dapat 

dilakukan dan diterima oleh masyarakat sesuai permasalahan 

yang terjadi dimasyarakat.  

Langkah-langkah metode hanlon 

a. Menentukan rangking urutan dengan Kriteria spesifik 

Melakukan identifikasi daftar masalah yang ada, identifikas 

daftar masalah dengan memberikan skor 0 sampai 10 pada 

masing-masing daftar masalah. Urutan masalah didasarkan 

pada 3 indikator yaitu besarnya masalah yang dirasakan, 

keseriusan masalah kesehatan, dan potensial masalah dapat 

diatasi. 

Pemberian skala rangkin mengacu pada tabel berikut: 

Table. 6.1 Sistem ranking pada metode hanlon. 

Rangking  Besaran 

masalah (% 

dari masalah 

kesehatan) 

Keseriusan masalah Effektivitas masalah 

(masalah dapat 

tertangai) 

9-10 > 25% Sangat serius 80-100% dapat 
ditangani 

7-8 10-24,9% Relative serius 60%-80% 

5-6 1-9,9% Serius  40-60% 

3-4 0,1-0,09% Serius sedang 20-40% 

1-2 < 0,01% Relative tidak serius 5-20% 

0  Tidak serius < 5% 

 Besaran Keseriusan masalah Kemudahan 
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masalah 

dapat 

diperoleh dari 

data dasar 
individu dan 

masyarakat 

didasarkan pada: 

a.apakah Masalah 

menjadi perhatian 

utama masyarakat 
b. Apakah 

masalah merupakan 

kebutuhan 

masyarakat 

c. Apa dampak ekonomi 

yang timbul 
d. Apa dampak 

terhadap kualitas 

hidup..? 

e. Apakah terdapat 

fasilitas layanan 
rumah sakit..? 

intervensi dilakukan 

didasarkan pada: 

Faktor terkait 

dengan tinggi dan 
rendahnya Intervensi 

potensial dapat 

dilakukan. 

Sumber: NACCHO, (2010) 

 

b. Memasukan nilai rangking dengan metode PEARL 

Identifikasi masalah dapat didasarkan dari daftar masalah 

yang telah dilakukan kriteria. Klasifikasi kriteria didasarkan 

pada tes PEARL.  

 Propriety. Apakah program intervensi tepat mengatasi 

masalah yang ada. 

 Ekonomis. Apakah yang ditimbulkan dampak ekonomi dari 

masalah kesehatan. Apakah masalah ekonomi berdampak 

jika masalah tidak ditangani. 

 Acceptability. Akankan masyarakat dapat menerima program 

yang diberikan..? atau apakah masyarakat 

menginginkan/membutuhkan..? 

 Resources. Apakah sumber daya tersedia atau potensial 

tersedia untuk pelaksanaan program 

 Legality. Apakah aktivitas program dapat diimplementasi 

sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. 

c. Menghitung prioritas dengan scoring 

Dasar pemberian skor dengan 3 rangking criteria untuk 

masing-masing langkah metode hanlon, kemudian hitung skor 

masing-masing prioritas mengunakan formula berikut: 

D = [A+(2xB)]x C  

Dimana: 
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D = prioritas skor 

A = besaran rangking masalah kesehatan 

B = Keseriusan masalah kesehatan 

C = Potensial tindakan dapat dilakukan   

d. Mengrangking/mengurutkan masalah kesehatan. 

Yang menjadi dasar perhitungan skor dalam tahap 3 pada 

metode hanlon adalah mengkaji rangking dari masalah 

kesehatan dengan menentukan skor prioritas tertinggi yang 

mendapat rangking 1 kemudian prioritas keduan rangking 2 

dan seterusnya. 

 Lampiran metode hanlon (contoh) 

Indikator 
kesehatan 

A B C D  
Besaran 
masalah 

Keseriusan 
masalah 

Efektif 
(tindakan 

bias 
dilakukan) 

Skor 
prioritas 

[A+(2xB)]C 

Rangk
ing 

      

Cancer  8 10 6 165 3 

Cerebrovask

uler disease 

7 9 7 175 2 

Heart 

disease 

10 10 7 210 1 

      

Sumber: NACCHO, (2010). 

 

3.2 . Metode Simplex 

Langkah-langkah dalam penentuan prioritas masalah dengan 

Metode Simplex antara lain: 

a. Pengembangan kuesioner  

Pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya memuat masing-masing 

alternative pilihan dalam prioritas. Kemudian masing-masing 

jawaban responden di lakukan skor dan dirangking. Skor 

tertinggi menempati prioritas masalah yang perlu ditangani. 

b. Pemahaman kuesioner meliputi cara pengisian, maksud dari 

pertanyaan 

Pemahaman kuesioner penting bagi partisipan. Partisipan 

sebaiknya memahami issu-issu yang ada, dampak dari 
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masalah, dan masalah yang terkait dengan isu tersebut dan 

potensial masalah dapat ditangani. 

c. Kriteria responden  

d. Jawaban-jawaban yang terkait dengan isu masalah. 

 

3.3 Metode Nominal Group Planing 

Metode nominal group teknik, umumnya digunakan pada 

penentuan prioritas masalah dengan indikator input pada program 

yang jelas. Metode nominal group biasa digunakan pada fase awal 

penentuan prioritas ketika input yang ada menghasilkan beberapa 

indicator kesehatan dan input pada level individu sangat komplek.  

Langkah-langkah 

1. Mengklasifikasi struktur group 

Mengklasifikasikan/mengkelompokan group idealnya sebanyak 

6-20 orang setiap kelompok dan moderator dianggap sebagai 

ketua kelompok. Salah satu peran moderator adalah membuat 

klasifikasi dari tujuan dan rencana kegiatan. 

2. Tukar pendapat (brainstorming).  

Anggota kelompok melakukan tukar pendampat guna untuk 

mendapatkan sebuah kesimpulan dan kemudian hasil dari 

kesimpulan kelompok di list.  

3. Menampilkan daftar isu/masalah secara umum.  

Setelah seluruh list daftar isu/masalah tersedia kemudian 

melakukan proses pemilihan prioritas masalah dengan 

menampilkan pilihan prioritas yang terbanyak dipilih oleh 

anggota kelompok. Proses pemilihan diulang-ulang sehingga 

hasil akhir ada kesimpulan urutan prioritas masalah. 

4. Menyederhanakan (simplicity) dan mengklarifikasi (clarify). 

Peranan moderator menerima respon dari masing-masing 

kelompok dan menyatukan ide dari berbagai kelompok menjadi 

sebuah item. Hasil dari kelompok berupa pemilahan prioritas 

masalah dari berbagai anggota kelompok. 

5. Group diskusi.  
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Seorang moderator memberikan fasilitas diskusi pada masing-

masing daftar prioritas untuk proses pemilihan masalah. 

6. Memberikan Rangking.  

Setelah semua daftar prioritas masalah tersedia kemudian 

membut rangking antara 1-10 dan kemudian moderator 

mengumpulkan, mengurutkan dan menghitung skor total 

untuk masing-masing masalah. 

 

7. Repeat if desired (melakukan voting ulang).  

Setelah didapatkan kesepakatan prioritas masalah kemudian 

semua anggota kelompok diminta kembali untuk memberikan 

pernyataan persetujuan atas keputusan yang telah ada 

sebelumnya.  

Contoh kasus

 

 

3.4 Metode Kriteria Weighting 

Metode kriteria Weighting merupakan proses matematik 

dimana anggota partisipan terkait dengan rangkaian criteria dan 

mengkaji prioritas rangking dari isu kesehatan dengan mengukur 

criteria yang telah dibuat. Perhitungan nilai tidak selalu tersedia 

untuk final sebuah keputusan, tetapi memberikan tawaran 

alternative pilihan dan lingkup dalam prioritas masalah. 
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Langkah-langkah Kriteria Weighting: 

1. Kebutuhan-kebutuhan utama group dimulai dengan membuat 

criteria tentang masing-masing isu. 

Penentuan criteria isu sebagai berikut:  

 Keutamaan dari masalah: seberapa banyak masalah terjadi 

di masyarakat, berapa besar biaya ekonomi yang 

dikeluarkan, kerugian ekonomi masyarakat..? 

 Keseriusan dan konsekunsi/akibat dari masalah kesehatan: 

seberapa besar keuntungan jika masalah dapat diatasi? 

Apakah masalah dapat diatasi dan berapa besar dampak 

masalah? 

 Kemudahan masalah diatasi: dapatkan masalah 

diselesaikan dengan bantuan teknologi, pengetahuan dan 

sumber daya? Apakah tersedia sumber daya untuk tindakan 

intervensi. 

2. Group kemudian membut rencana kerja terhadap masing-

masing isu/masalah. 

Langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Kriteria didiskusikan kepada group dengan memastikan 

bahwa masing-masing kriteri dipahami oleh anggota 

kelompok. 

b. Masing-masing group memberi penilaian terhadap 

masing-masing criteria antara 1 sampai 5. 

c. Kemudian nilai diambil rata-rata dan hasil dari rata-rata 

menjadi bobot bahwa hasil tersebut digunakan sebagai 

proses akhir rangking.   

3. Kemudian, setiap individu dalam kelompok memberikan 

rangking untuk masing-masing kriteria. Pemberian sekor 

antara – 10 sampai 10+ untuk setiap masing-masing isu. 

4. Kemudian memberika klasifikasi isu kepada tingkatan-

tingkatan untuk masing-masing isu/masalah dengan criteria 

pembobotan.  
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5. Tingkat kemaknaan skor masing-masing level dihitung dan 

kemudian dibagi kedalam masing-masing isu/masalah. 

Isu/masalah yang memiliki bobot tertinggi merupakan prioritas 

utama. 

6. Hasil isu yang terpilih oleh group kemudian membuat sebuah 

keputusan untuk finanalisasi prioritas masalah. 

 

3.5 Metode Voting 

Metode voting biasa digunakan dalam mengidentifikasi berbagai 

masalah yang utama di masyarakat. pengambilan keputusan 

didasarkan pada voting dari partisipasi yang memberikan kajian 

rencana tindakan. 

Sebelum melakukan voting, hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Voting putaran 1.  

Memperbarui daftar list prioritas masalah 

b. Voting putaran 2 

Memperbaiki daftar prioritas masalah 2 

c. Voting Putaran 3 

Memperbaiki daftar prioritas masalah 3 

Contoh  

Model voting dalam pemilihan prioritas masalah. 
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