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“Epidemiologi” berasal dari dari kata Yunani epi= atas, demos= rakyat, populasi manusia, dan 
logos = ilmu (sains), bicara. Secara etimologis epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari 
faktor-faktor yang berhubungan dengan peristiwa yang banyak terjadi pada rakyat, yakni 
penyakit dan kematian yang diakibatkannya yang disebut epidemi. Kata “epidemiologi” 
digunakan pertama kali pada awal abad kesembilanbelas (1802) oleh seorang dokter Spanyol 
bernama Villalba dalam tulisannya bertajuk Epidemiología Española (Buck et al., 1998). Tetapi 
gagasan dan praktik epidemiologi untuk mencegah epidemi penyakit sudah dikemukakan oleh 
“Bapak Kedokteran” Hippocrates sekitar 2000 tahun yang lampau di Yunani. Hippocrates 
mengemukakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya penyakit. Dengan 
menggunakan Teori Miasma Hippocrates menjelaskan bahwa penyakit terjadi karena 
“keracunan” oleh zat kotor yang berasal dari tanah, udara, dan air. Karena itu upaya untuk 
mencegah epidemi penyakit dilakukan dengan cara mengosongkan air kotor, membuat saluran 
air limbah, dan melakukan upaya sanitasi (kebersihan). Teori Miasma terus digunakan sampai 
dimulainya era epidemiologi modern pada paroh pertama abad kesembilanbelas (Susser dan 
Susser, 1996a).  

Pertengahan abad kesembilan belas terjadi wabah kolera di London. Seorang dokter 
anestesi bernama John Snow melakukan serangkaian investigasi untuk mengetahui penyebab 
wabah tersebut antara 1849 dan 1854. Dalam investigasi itu Snow mengamati banyak kematian 
terjadi pada populasi yang menggunakan sumber air dari pompa air di Broad Street London. 
Air tersebut disuplai oleh sebuah perusahaan air minum yang menggunakan air di bagian 
Sungai Thames yang tercemar limbah. Snow menemukan,  angka kematian karena kolera pada 
populasi yang menggunakan air minum tersebut lebih tinggi daripada populasi yang tidak 
menggunakan air minum itu. Snow menyimpulkan, air minum tercemar merupakan penyebab 
epidemi kolera. Berdasarkan hasil investigasi Snow, otoritas di London menutup pompa air 
Broad Street untuk memutuskan transmisi, tidak lama kemudian epidemi kolera berhenti. Era 
epidemiologi penyakit infeksi dimulai sejak investigasi Snow dan makin berkembang seiring 
dengan munculnya ilmu baru mikrobiologi pada paroh kedua abad kesembilanbelas. Sekitar 
satu dekade pasca investigasi Snow baru diketahui bahwa patogen penyebab epidemi kolera 
adalah Vibrio cholera. Epidemiologi penyakit infeksi menggunakan Teori Kuman (Germ 
Theory). Teori Kuman menjelaskan bahwa penyakit disebabkan oleh agen infeksi sebagai kausa 
tunggal. Upaya pencegahan penyakit infeksi dilakukan dengan cara memutus transmisi, 
meliputi pemberian vaksin, isolasi dengan karantina, isolasi di rumahsakit, dan pemberian 
antibiotika (Susser dan Susser, 1996a). 

Mula-mula epidemiologi hanya mempelajari epidemi penyakit infeksi. Kini  epidemiologi 
tidak hanya mendeskripsikan dan meneliti kausa penyakit epidemik (penyakit yang 
“berkunjung” secara mendadak dalam jumlah banyak melebihi perkiraan normal) tetapi juga 
penyakit endemik (penyakit yang “tinggal” di dalam populasi secara konstan dalam jumlah 
sedikit atau sedang). Epidemiologi tidak hanya mempelajari penyakit infeksi tetapi juga 
penyakit non-infeksi. Menjelang pertengahan abad keduapuluh, dengan meningkatnya 
kemakmuran dan perubahan gaya hidup, terjadi peningkatan insidensi penyakit kronis di 
negara-negara Barat. Sejumlah riset epidemiologi lalu dilakukan untuk menemukan kausa 
epidemi penyakit kronis. Epidemiologi penyakit kronis menggunakan paradigma “Black box”, 
yakni meneliti hubungan antara paparan di tingkat individu (kebiasaan merokok, diet) dan 
risiko terjadinya penyakit kronis,  tanpa perlu mengetahui variabel antara atau patogenesis 
dalam mekanisme kausal antara paparan dan terjadinya penyakit.  Upaya pencegahan penyakit 
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kronis dilakukan dengan cara mengontrol faktor risiko, yaitu mengubah perilaku dan gaya 
hidup (merokok, diet, olahraga, dan sebagainya)(Susser dan Susser, 1996a). 

Pada awal abad keduapuluhsatu terjadi transisi epidemiologi menuju paradigma baru 
dalam memandang dan meneliti kausa penyakit, disebut eko-epidemiologi. Eko-epidemiologi 
menggunakan paradigma “Chinese box” yang menganalisis mekanisme kausal  terjadinya 
penyakit pada level lingkungan sosial (masyarakat) maupun patogenesis dan kausa pada level 
molekul. Tidak seperti paradigma “Black box” yang menganalisis hubungan paparan-penyakit 
pada level individu, paradigma “Chinese box” menganalisis sistem yang menyebabkan 
terjadinya sistem yang menyebabkan paparan bisa berlangsung untuk menyebabkan terjadinya 
penyakit. Eko-epidemiologi mempelajari sistem yang menghubungkan aneka faktor risiko pada 
masing-masing level populasi, individu, sel, dan molekul, maupun lintas level, dalam suatu 
bentuk hubungan yang koheren, yang semuanya bekerja menuju tujuan bersama, yaitu 
menciptakan penyakit. Riset eko-epidemiologi membutuhkan  pendekatan multidisipliner. 
Upaya pencegahan penyakit dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi dan teknologi 
biomedis, untuk menemukan intervensi yang efektif pada level masyarakat dan molekul (Susser 
dan Susser, 1996a,b; Koopman, 1996; Tuskegee University, 2011). 

Bab ini mengantar pembaca kepada epidemiologi, dimulai dengan penjelasan tentang  
definisi dan lingkup epidemiologi, tujuan dan kegunaan epidemiologi, dilanjutkan dengan 
ulasan tentang perspektif populasi dan biomedis dalam epidemiologi, penjelasan tentang 
prinsip dan metode epidemiologi, dan uraian tentang cabang-cabang epidemiologi. 

DEFINISI DAN LINGKUP 

Epidemiologi merupakan disiplin ilmu inti dari ilmu kesehatan masyarakat (public health). 
Profesor Sally Blakley dalam kuliah pengantar epidemiologi pada Tulane School of Public 
Health and Tropical Medicine, New Orleans, pada 1990 menyebut epidemiologi ”the mother 
science of public health” (Blakley, 1990). Kesehatan masyarakat bertujuan melindungi, memeli-
hara, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan populasi. Sedang epidemiologi memberikan 
kontribusinya dengan mendeskripsikan distribusi penyakit pada populasi, meneliti paparan 
faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perbedaan distribusi penyakit 
tersebut. Pengetahuan tentang penyebab perbedaan distribusi penyakit selanjutnya digunakan 
untuk memilih strategi intervensi yang tepat untuk mencegah dan mengendalikan penyakit 
pada populasi, dengan cara mengeliminasi, menghindari, atau mengubah faktor penyebab 
tersebut.  

Pada 1983 International Epidemiological Association mendefinisikan epidemiologi "the 
study of the distribution and determinants of health-related states or events in specified 
populations, and the application of this study to control of health problems”  - Epidemiologi 
adalah “studi tentang distribusi dan determinan keadaan dan peristiwa terkait kesehatan pada 
populasi, dan penerapannya untuk mengendalikan masalah kesehatan” (Last, 2001). 
Berdasarkan definisi itu lingkup epidemiologi dapat diterangkan sebagai berikut. 

Studi. The American Heritage -Stedman's Medical Dictionary mendefinisikan kata “study” 
sebagai “research, detailed examination, or analysis of an organism,  object, or phenomenon” – 
studi adalah “riset, penelitian terinci, atau analisis tentang suatu  organisme, objek, atau 
fenomena”. Kata kerja “study” berarti melakukan riset, meneliti, atau menganalisis sesuatu. 
Kata “study” juga berarti suatu cabang ilmu, sains, dan seni  “... a  particular branch of  
learning, science, or art” (Dictionary.com, 2011).  

Epidemiologi merupakan sains. Sains berkembang untuk 3 tujuan utama: menjelaskan 
(explanation), memprediksi (prediction), dan mengendalikan (control) (Strevens, 2011). Jadi 
bukan sains jika tidak bertujuan untuk menjelaskan terjadinya fenomena, meramalkan 
fenomena, mengontrol fenomena tersebut agar bermanfaat bagi manusia dan tidak merugikan 
manusia. Untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena, sains menggunakan 
metode ilmiah (scientific method). Demikian pula sebagai sebuah sains, epidemiologi 
menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan distribusi dan determinan penyakit, 
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Gambar 1  Deskripsi tentang distribusi penyakit menurut 

orang, tempat, dan waktu, dari suatu investigasi outbreak 
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meramalkan terjadinya penyakit, dan menemukan strategi yang tepat untuk mengontrol 
terjadinya penyakit pada populasi sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 
penting (Slattery, 2002). Metode ilmiah meliputi perumusan masalah penelitian, pengujian 
hipotesis, pengumpulan data melalui pengamatan dan eksperimentasi, penafsiran data, dan 
penarikan kesimpulan yang logis. Metode ilmiah berguna untuk menarik kesimpulan yang 
benar (valid) dan dapat diandalkan dalam jangka panjang (reliable, consistent,  reproducible).  

Keadaan dan peristiwa terkait kesehatan. Epidemiologi mempelajari tidak hanya 
penyakit tetapi juga aneka keadaan dan peristiwa terkait kesehatan, meliputi status kesehatan, 
cedera (injuries), dan berbagai akibat penyakit seperti kematian, kesembuhan, penyakit kronis, 
kecacatan, disfungsi sisa, komplikasi, dan rekurensi. Keadaan terkait kesehatan meliputi pula 
perilaku, penyediaan dan penggunaan pelayanan kesehatan. 

Distribusi. Distribusi (penyebaran) penyakit pada populasi dideskripsikan menurut orang 
(person), tempat (place), dan waktu (time). Artinya, epidemiologi mendeskripsikan  
penyebaran penyakit pada populasi menurut faktor sosio-ekonomi-demografi-geografi, seperti 
umur, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, ras, keyakinan agama, pola 
makan, kebiasaan, gaya hidup, tempat tinggal, tempat bekerja, tempat sekolah, dan waktu 
terjadinya penyakit. 

Studi epidemiologi yang mempelajari distribusi penyakit pada populasi disebut 
epidemiologi deskriptif. Dengan epidemiologi deskriptif dapat diketahui besarnya beban 
penyakit (disease burden) pada populasi tertentu, yang berguna untuk menentukan diagnosis 
masalah kesehatan pada populasi dan menetapkan prioritas masalah kesehatan. Pengetahuan 
itu selanjutnya dapat digunakan untuk membuat rencana alokasi sumber daya yang diperlukan 
untuk mengatasi masalah kesehatan. Studi epidemiologi deskriptif juga berguna untuk 
merumuskan hipotesis tentang determinan penyakit. Gambar 1  menyajikan contoh deskripsi 
distribusi penyakit menurut orang, tempat, dan waktu, dari suatu investigasi outbreak. 

 

 

 

 

 

 

 

Determinan. Epidemiologi mempelajari determinan penyakit pada populasi, disebut 
epidemiologi analitik. Determinan merupakan faktor, baik fisik, biologis, sosial, kultural, dan 
perilaku, yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit. Determinan merupakan istilah yang 
inklusif, mencakup faktor risiko dan kausa penyakit. Faktor risiko adalah semua faktor  yang 
berhubungan dengan meningkatnya probabilitas (risiko) terjadinya penyakit. Untuk bisa 
disebut faktor risiko, sebuah faktor harus  berhubungan dengan terjadinya penyakit, meskipun 
hubungan itu tidak harus bersifat kausal (sebab-akibat) (Last, 2001). Contoh, tekanan darah 
tinggi, kadar kolesterol tinggi, dan kebiasaan merokok tembakau, merupakan faktor risiko 
penyakit jantung koroner, karena faktor-faktor tersebut berhubungan dengan meningkatnya 
risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Usia muda merupakan faktor risiko campak, karena 
populasi berusia muda belum memiliki imunitas yang dibentuk dari paparan dengan epidemi 
campak sebelumnya, sehingga memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami campak.  
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Faktor risiko dapat dibedakan menjadi faktor risiko yang dapat diubah (modifiable risk 
factor) dan faktor risiko yang tak dapat diubah (unmodifiable risk factor). Contoh, merokok 
merupakan faktor risiko kanker kolon yang dapat diubah, karena kebiasaan merokok bisa 
dihentikan. Usia merupakan faktor risiko kanker kolon yang tidak dapat diubah. Orang berusia 
50 tahun ke atas memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kanker kolon daripada 
usia kurang dari 50 tahun, tetapi usia tidak bisa diubah.  

Sebaliknya, semua faktor yang berhubungan dengan berkurangnya risiko untuk 
terjadinya penyakit disebut faktor protektif. Contoh, vaksin, kolesterol HDL, penggunaan 
kondom, merupakan faktor protektif. 

Kedekatan (proximity) individu dengan suatu determinan penyakit sehingga individu 
dapat berisiko mengalami penyakit disebut paparan (exposure). Epidemiologi analitik 
mempelajari hubungan kausal (sebab-akibat) antara paparan suatu determinan dan terjadinya 
penyakit. Paparan merupakan konsep yang penting dalam epidemiologi, karena paparan 
merupakan prasyarat bagi determinan penyakit untuk bisa mulai menyebabkan penyakit, atau 
memulai terjadinya infeksi pada penyakit infeksi. Jika terdapat determinan, faktor risiko, dan 
kausa penyakit, tetapi tidak terdapat paparan (kedekatan) individu dengan determinan itu, 
maka individu tidak akan mengalami penyakit. Pengetahuan tentang paparan suatu faktor 
sebagai kausa penyakit berguna untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada populasi, 
dengan cara mengeliminasi, menghindari, atau mengubah kausa.  

Dua asumsi digunakan dalam epidemiologi deskriptif dan analiitik. Pertama, penyakit 
tidak terjadi secara random (acak) melainkan secara selektif terkait dengan faktor penyebab 
penyakit. Artinya, penyakit pada populasi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan 
berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit, disebut determinan 
penyakit. Kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit dapat diubah sehingga  dapat 
dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit pada populasi (Hennekens dan 
Buring, 1987). 

Populasi. Seperti sosiologi dan demografi, epidemiologi merupakan sains populasi 
(population science). Epidemiologi mempelajari distribusi dan determinan penyakit pada 
populasi dan kelompok-kelompok individu, bukan pada individu. Populasi bisa merupakan 
masyarakat di sebuah kota, negara, atau kelompok umur tertentu, komunitas pekerja tertentu, 
ras tertentu, masyarakat miskin, dan sebagainya. Pengelompokan individu menurut 
karakteristik sosio-ekonomi-demografi-geografi, dengan mengabaikan keunikan masing-
masing individu, dapat memberikan petunjuk awal tentang hubungan antara karakteristik itu 
dan terjadinya perbedaan distribusi penyakit pada kelompok tersebut. Dalam buku “Modern 
Infectious Disease Epidemiology”, Giesecke (2002) menulis: “We all have a number of 
characteristics that group us with other people – we are either male or female, we are of a 
certain age, we live in a certain area, we have certain dietary habits and behaviours, etc., and we 
share those characteristics with varying numbers of our fellow human beings. Epidemiology 
identifies such groups, ignoring the uniqueness of its members, and tries to determine whether 
this division of people into groups tells us something more than we could have learned by 
merely observing each person separately”.  

Perspektif populasi mengandung implikasi, epidemiologi mengidentifikasi masalah kese-
hatan masyarakat yang penting (public health importance), mengidentifikasi penyakit dan 
kematian yang banyak terjadi pada masyarakat, mengidentifikasi kelompok-kelompok yang 
berisiko tinggi untuk mengalami penyakit, menjelaskan kausa terjadinya perbedaan risiko antar 
kelompok-kelompok di dalam populasi. Fokus studi epidemiologi bukan individu, melainkan 
kelompok individu, misalnya kelompok pasien tertentu di rumahsakit, kelompok pekerja 
pabrik, kelompok pekerja seks komersial, kelompok perokok tembakau, kelompok bayi 
prematur, kelompok bayi dengan berat badan lahir rendah, dan sebagainya. Gambar 2 
menyajikan epidemiologi sebagai sains populasi.  

Perspektif populasi juga mengandung arti, epidemiologi memperhitungkan kausa 
penyakit yang  terletak pada level makro, yaitu populasi dan lingkungan. Seperti ilmu-ilmu 
sosial lainnya, epidemiologi mempelajari faktor lingkungan, sosial, ekonomi, kultural, politik, 
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sebagai kausa jauh (distal cause) untuk terjadinya penyakit pada level individu dan populasi 
(Joffe dan Mindell, 2002; Marmot, 2001). 

 
  Populasi          Ilmu-ilmu sosial/ 
Kelompok          Epidemiologi 

                         Individu          Klinis 
                                 Organ          Patologi/ 
                                     Sel          Biologi 
                             Molekul          Biologi molekuler 

Gambar 2 Epidemiologi sebagai  
“population science” dalam hirarki ilmu.  

Sumber: Pearce (1999) 

Mengapa perlu memperhitungkan kausa pada level populasi dan lingkungan? Secara 
teoretis variasi distribusi penyakit pada berbagai populasi tidak hanya  ditentukan oleh paparan 
langsung agen kausal penyakit. Sebab individu-individu merupakan mahluk hidup dalam 
lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Implikasinya, kualitas 
dan kuantitas paparan kausa dekat dipengaruhi oleh determinan kontekstual/ lingkungan 
tersebut. Dengan kata lain, berjalannya mekanisme kausal karena paparan oleh kausa dekat 
tergantung dari faktor-faktor lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kultural, dan politik. Sebagai 
contoh, insidensi infeksi HIV/AIDS di Sub-Sahara Afrika yang meningkat pesat relatif 
dibandingkan dengan belahan dunia lainnya kiranya tidak hanya ditentukan oleh karakteristik 
mikroba HIV (misalnya, infektivitas dan patogenesitas HIV), tetapi juga faktor-faktor 
lingkungan sosial, kultural, ekonomi, seperti poligami, subordinasi perempuan, perilaku 
seksual yang longgar, kemiskinan, kelangkaan sarana dan infrastruktur kesehatan, dan 
sebagainya, yang mempengaruhi laju transmisi HIV. 

Perspektif populasi dalam epidemiologi berguna untuk mempelajari tiga hal: (1) 
Mengidentifikasi variasi  frekuensi penyakit pada berbagai populasi yang berbeda menurut 
orang, tempat, dan waktu; (2) Menentukan kausa yang melatari penyakit pada populasi, baik  
determinan lingkungan, ekonomi, sosial, kultural, dan politik; (3) Memahami mekanisme sosial 
yang mempengaruhi distribusi penyakit pada populasi (Ibrahim et al., 1999). Pengetahuan yang 
diperoleh dengan perspektif populasi berguna untuk menciptakan lingkungan fisik, sosial, 
ekonomi, kultural, politik, yang dapat meningkatkah status kesehatan dan kesejahteraan 
populasi secara keseluruhan. 

Di samping perspektif populasi, epidemiologi mempelajari distribusi dan determinan 
penyakit dengan menggunakan perspektif biomedis (sistem mikro) (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara historis epidemiologi memang berkembang dari ilmu kedokteran. Dengan 
perspektif biomedis epidemiologi mempelajari pengaruh biologis paparan oleh kausa dekat 
(proximate cause),  disebut juga kausa langsung (immediate cause), yang terletak pada level 
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Gambar 3    Perspektif biomedis dan 
populasi dalam epidemiologi 
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mikro, yaitu molekul, sel, dan sistem tubuh, terhadap terjadinya penyakit. Kausa dekat meliputi 
agen infeksi, toksin, dan gen. Demikian pula dengan menggunakan paradigma “Black box” 
(kotak hitam), epidemiologi mempelajari pengaruh kausa antara (intermediate cause) yang 
terletak pada level individu terhadap risiko terjadinya penyakit, seperti kebiasaan merokok, 
aktivitas fisik, dan kebiasaan makan.  

Pendekatan biomedis dalam riset epidemiologi bertujuan mengidentifikasi kausa-kausa 
langsung dan memahami mekanisme biologis tentang terjadinya penyakit maupun  penyebaran 
penyakit. Dengan perspektif biomedis, sasaran penerapan riset epidemiologi adalah 
mengendalikan penyakit pada individu-individu, baik dengan cara mengurangi paparan dengan 
agen penyakit, atau memberikan intervensi kesehatan preventif secara langsung kepada 
individu-individu yang telah mengalami paparan tersebut agar tidak mengalami proses 
patologis lebih lanjut secara klinis.  

The Black Box dan The Chinese Box. Seiring dengan meningkatnya insidensi penyakit 
kronis tidak menular di negara-negara Barat, sejak pertengahan abad keduapuluh banyak riset 
epidemiologi dilakukan untuk mempelajari relasi antara paparan dan penyakit kronis. Pada 
umumnya riset epidemiologi penyakit kronis menggunakan paradigma “Black box”. Paradigma 
“Black box” mempelajari hubungan paparan-penyakit tanpa perlu mengetahui patogenesis atau 
faktor-faktor dalam mekanisme kausal paparan-penyakit pada level molekul, sel, dan sistem 
tubuh. Paradigma “Black box” mempelajari hubungan antara faktor risiko pada level individu 
seperti gaya hidup (diet, aktivitas fisik, perilaku seks), agen (makanan), atau lingkungan 
(polusi, merokok pasif) dengan penyakit kardio-vaskuler, kanker, dan diabetes melitus. 
Pencegahan penyakit kronis dilakukan dengan cara mengontrol faktor risiko tersebut, misalnya 
memodifikasi (mengubah) gaya hidup.  

Paradigma “Chinese box” (kotak China) mengintegrasikan perspektif populasi dan 
biomedis, dengan mempelajari relasi paparan-penyakit dalam tatanan struktur lokal pada 
masing-masing level, maupun antar hirarki level dari level molekul dan gen hingga level 
populasi. Riset epidemiologi yang menggunakan pendekatan itu disebut eko-epidemiologi 
(Susser dan Susser, 1996). Eko-epidemiologi menganalisis determinan dan penyakit pada 
berbagai level tatanan (organisasi), baik di dalam masing-masing level maupun lintas konteks 
dengan menggunakan teknik analisis canggih dan teknologi biologi molekuler untuk 
mempelajari paparan dengan lebih mendalam sampai ke level gen dan molekul (Susser dan 
Susser, 1996; Foxman dan Riley, 2001). Eko-epidemiologi menganalisis sistem yang 
menghasilkan pola penyakit pada populasi. Dengan “sistem” dimaksudkan kumpulan dari 
faktor-faktor yang terkoneksi satu dengan lainnya dalam suatu bentuk hubungan yang koheren; 
semua faktor itu bekerja menuju tujuan yang sama atau tujuan bersama, yaitu terjadinya 
penyakit. Jadi fokus eko-epidemiologi adalah memperluas hubungan antara variabel-variabel 
paparan dan penyakit yang biasa dilakukan dalam epidemiologi klasik, menjadi analisis tentang 
sistem yang menyebabkan terjadinya paparan dan menyebabkan paparan itu berlangsung 
untuk menyebabkan penyakit (Koopman, 1996; Tuskegee University, 2011).  

Susser dan Susser (1996b) dalam artikel “Choosing a Future for Epidemiology” menulis 
“The present era of epidemiology is coming to a close. The focus on risk factors at the individual 
level – the hallmark of this era – will no longer serve. We need to be concerned equally with 
causal pathways at the societal level and with pathogenesis and causality at the molecular level”. 
Tetapi mengapa perlu eko-epidemiologi? Mengapa hubungan paparan-penyakit dipandang 
penting untuk dipelajari multilevel? Karena faktor lingkungan fisik dapat mempengaruhi 
materi genetik pada individu manusia. Interaksi gen-lingkungan mempengaruhi kerentanan 
individu manusia untuk mengalami suatu penyakit. Karena itu pada akhir dekade 70an 
berkembang epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler mempelajari kontribusi faktor 
risiko genomik dan lingkungan terhadap kejadian penyakit (Foxman dan Riley, 2001). Hampir 
semua penyakit terjadi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara struktur genetik individu 
dan agen lingkungan. Hubungan antara kesehatan dan determinan kesehatan dapat dituliskan 
dalam model sebagai berikut: 

Kesehatan = Gn + En + GnxEn + Dnoise 
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di mana Gn merupakan efek murni genetik, En efek murni lingkungan, GnxEn interaksi gen-
lingkungan, dan Dnoise adalah komponen determinan lainnya yang diasumsikan random.  

Informasi genetik (genome) pada manusia berubah secara perlahan (evolusi) karena 
pengaruh lingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya variasi genetik pada populasi manusia 
antar wilayah di dunia. Variasi genome manusia dapat dianalisis pada level individu untuk 
mempelajari perbedaan genome antara satu orang dengan orang lainnya dan efeknya terhadap 
terjadinya penyakit. Tetapi variasi genome dapat juga dianalisis pada level populasi untuk 
mempelajari penyebab mengapa genome antar populasi atau antar ras, misalnya perbedaan 
genomik antara populasi di Amerika, Afrika, dan Asia, dan dampaknya terhadap variasi 
geografis distribusi penyakit pada berbagai populasi tersebut (Jorde, 2003). Pengetahuan 
tentang relasi paparan-penyakit yang diperoleh melalui analisis multilevel berguna untuk 
mengendalikan penyakit pada level individu, keluarga, hingga populasi (Susser dan Susser, 
1996; Susser, 1999; Hunter, 1999; Foxman dan Riley, 2001; Molecular Epidemiology 
Homepage, 2002; Slattery, 2002). Gambar 4 menyajikan contoh faktor risiko penyakit kronis 
pada berbagai level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan paradigma eko-epidemiologi, proses yang menyebabkan  perbedaan distribusi 
penyakit/ status kesehatan menurut variasi lingkungan sosial pada suatu populasi dapat 
digambarkan sebagai sebuah garis berkelanjutan (kontinum). Pada satu ujung terletak 
karakteristik makropolitik dan ekonomi dari sebuah masyarakat, dilanjutkan dengan 
karakteristik budaya, ekonomi, dan dinamika sosial dari suatu wilayah atau komunitas, 
diteruskan dengan lingkungan sosial di suatu keluarga, lingkungan rumah dan lingkungan 
kerja, dilanjutkan dengan proses psikologis dan perilaku individu, diteruskan dengan fungsi 
fisik dan sifat berbagai sistem tubuh, dan berujung pada variasi pada level sel dan variasi 
genomik pada level molekul. Perbedaan distribusi penyakit/ status kesehatan menurut 
lingkungan sosial di suatu populasi merupakan hasil interaksi antara berbagai elemen yang 
berbeda pada kontinum tersebut. Implikasinya, untuk menjawab masalah riset epidemiologi 
tentang proses yang menghasilkan perbedaan status kesehatan/ penyakit pada populasi 
menurut lingkungan sosial diperlukan pendekatan multidisipliner (MacEntyre, 1994). 

Penerapan. Pengetahuan yang diperoleh dari riset epidemiologi diterapkan untuk memilih 
strategi intervensi yang tepat untuk mencegah atau mengendalikan  penyakit pada populasi 
(Thacker dan Buffington, 2001; CDC, 2010a, ThinkQuest, 2010). Dimensi epidemiologi yang 
menekankan aplikasi untuk mengontrol masalah kesehatan disebut epidemiologi terapan 
(applied epidemiology).  

Dalam epidemiologi terapan dikenal beberapa konsep penting: (1) pencegahan; (2) 
pengendalian (kontrol); (3) eliminasi; (4) eradikasi; dan (5) kepunahan. Pencegahan 
(prevention) merupakan upaya agar tidak terjadi penyakit pada individu dan komunitas. 
Pencegahan dalam arti luas mencakup: (1) pencegahan premordial; (2) pencegahan primer; (3) 
pencegahan sekunder; dan (4) pencegahan tersier. Pencegahan premordial mencegah 
terjadinya faktor risiko atau kausa penyakit. Pencegahan primer mencegah paparan (exposure) 

Gambar 4  Determinan kesehatan dan dampaknya bagi 
penyakit kronis. Sumber: Bonita et al. (2006) 
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dengan faktor risiko atau kausa, infeksi, ataupun dimulainya proses patogenik. Pencegahan 
sekunder mencegah penyakit klinis. Pencegahan tersier mencegah akibat-akibat penyakit, 
seperti kematian, kecacatan, kekambuhan, komplikasi, dan sebagainya.  

Pengendalian (control) merupakan upaya intervensi berkelanjutan (ongoing operations) 
yang bertujuan menurunkan insidensi, durasi dan prevalensi penyakit, risiko transmisi, efek 
infeksi (misalnya, efek psikososial infeksi HIV), serta dampak sosial ekonomi yang 
diakibatkannya, di suatu wilayah geografis, sampai pada tingkat yang dipandang tidak 
merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting (public health importance) oleh pihak 
berwewenang dan masyarakat. Contoh: pengendalian diare, malaria, di suatu wilayah.  

Eliminasi (elimination) penyakit merupakan upaya intervensi berkelanjutan yang 
bertujuan menurunkan insidensi dan prevalensi suatu penyakit sampai pada tingkat nol di 
suatu wilayah geografis. Upaya intervensi berkelanjutan diperlukan untuk mempertahankan 
tingkat nol. Contoh: eliminasi tetanus neonatorum, poliomyelitis, di suatu wilayah. Eliminasi 
infeksi merupakan upaya intervensi berkelanjutan yang bertujuan menurunkan insidensi 
infeksi yang disebabkan oleh suatu agen spesifik sampai pada tingkat nol di suatu wilayah 
geografis. Eliminasi infeksi bertujuan memutus transmisi (penularan) penyakit di suatu 
wilayah. Upaya intervensi berkelanjutan diperlukan untuk mencegah terulangnya transmisi. 
Contoh: eliminasi campak, poliomyelitis, dan difteri. Eliminasi penyakit/ infeksi di tingkat 
wilayah merupakan tahap penting untuk mencapai eradikasi global. 

Eradikasi (eradication, pemberantasan, pembasmian) merupakan upaya intervensi 
berkelanjutan yang bertujuan menurunkan insidensi dan prevalensi penyakit sampai ke tingkat 
nol secara permanen di seluruh dunia. Jika eradikasi telah tercapai maka tidak diperlukan lagi 
upaya-upaya intervensi. Contoh: cacar (small pox, variola). Kebijakan di banyak negara, tujuan 
intervensi kesehatan dalam jangka waktu tertentu adalah mengontrol penyakit, bukan eradikasi 
penyakit. Eradikasi penyakit dalam jangka waktu tertentu merupakan target yang terlalu 
ambisius, tidak realistis, sehingga tidak akan tercapai. Eradikasi merupakan tujuan jangka 
panjang intervensi kesehatan untuk waktu yang tidak terbatas. Itulah sebabnya lembaga 
pemerintah yang bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasi aneka intervensi 
kesehatan untuk mengatasi masalah penyakit di AS disebut Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), bukan “Center for Disease Eradication”. Demikian pula direktorat jenderal 
di bawah naungan Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab mengatasi masalah 
penyakit pada populasi di Indonesia disebut Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 
Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP&PL). 

Kepunahan (extinction) merupakan keadaan di mana tidak ada lagi agen infeksi tertentu 
di alam maupun di laboratorium. Contoh: belum ada. 

Contoh: Epidemi (outbreak) adalah keadaan di mana terjadi peningkatan jumlah kasus 
melebihi ekspektasi normal pada suatu populasi di suatu waktu. Investigasi epidemi seperti 
yang dilakukan John Snow di London antara 1849 dan 1854 dilakukan untuk mengetahui 
berbagai aspek masalah epidemi kolera dan mengendalikan masalah tersebut. Dengan 
menggunakan metode ilmiah Snow meneliti siapa yang terkena penyakit dan kematian (WHO), 
berapa banyak kasus penyakit dan kematian yang terjadi (HOW MANY), di mana masalah itu 
terjadi (WHERE), mengapa masalah itu terjadi (WHY), dan bagaimana masalah itu terjadi 
(HOW).  Snow menemukan, sumber outbreak kolera adalah pompa air minum terkontaminasi 
yang terletak di Broad Street. Air minum yang terkontaminasi disuplai oleh sebuah perusahaan 
air minum yang mengambil sumber air tercemar dari bagian hilir Sungai Thames. Berdasarkan 
hasil investigasi Snow, otoritas di London mengambil langkah-langkah pengendalian (control) 
yang tepat untuk menghentikan outbreak, dan membuat kebijakan untuk mencegah 
terulangnya masalah yang sama di masa mendatang. Pihak berwewenang menutup pompa air 
untuk memutuskan transmisi penyakit dan outbreak kolera segera berhenti. 
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Gambar 5  Konsumsi tembakau dan angka kematian 
karena kanker paru di AS 1900 hingga 2005.  

Sumber: American Cancer Society, 2009 

Tahun 

TUJUAN EPIDEMIOLOGI 

Tujuan dan kegunaan epidemiologi sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan distribusi penyakit pada populasi  

Epidemiologi mempelajari kelompok mana (person), di mana (place), dan kapan (time) dari 
populasi yang terkena penyakit. Epidemiologi  mendeskripsikan siapa yang merupakan kasus, 
dimana mereka berada, berapa umur mereka, karakteristik umum apa yang dimiliki oleh 
kelompok tersebut, serta dugaan awal mengapa kasus-kasus muncul demikian banyak di suatu 
area tertentu tetapi tidak demikian di area lain. Epidemiologi  mendeskripsikan pola kolektif 
penyakit yang terbentuk oleh kumpulan kasus-kasus tersebut, mendeteksi kecenderungan 
(trends) insidensi penyakit, merunut perubahan karakter penyakit, mengidentifikasi kelompok 
berisiko tinggi, dan menaksir besarnya beban penyakit. 

Epidemiologi deskriptif memberikan dua kegunaan. Pertama, pengetahuan tentang 
distribusi penyakit pada populasi berguna untuk membuat perencanaan kesehatan dan evaluasi 
program kesehatan. Kedua, hasil studi epidemiologi deskriptif berguna untuk merumuskan 
hipotesis tentang hubungan paparan-penyakit, yang akan diuji lebih lanjut dengan studi 
epidemiologi analitik (Hennekens dan Buring, 1987).  

Contoh: Gambar 5 mendeskripsikan konsumsi tembakau per kapita dan angka kematian 
karena kanker paru di AS pada laki-laki dan perempuan 1900 hingga 2005, yang disesuaikan 
menurut umur. Gambar tersebut merupakan contoh epidemiologi deskriptif. Data ekologis 
(data agregat) tentang konsumsi tembakau di level negara dengan jelas memeragakan 
terjadinya peningkatan konsumsi tembakau pada laki-laki sejak 1900, mencapai puncaknya 
hampir 4500 sigaret per kapita pada 1960, kemudian menurun sampai 2005. Dengan pola yang 
serupa, selang waktu 30 tahun kemudian, sejak 1930 terdapat peningkatan angka kematian 
karena kanker paru, mencapai puncaknya  sebesar 90 kematian/ 100,000 penduduk pada 
2005, lalu menurun hingga 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi data agregat epidemiologis tersebut berguna untuk dua keperluan. Pertama, 
angka kematian pada masing-masing tahun menunjukkan besarnya beban penyakit (disease 
burden) kanker paru yang harus “ditanggung” oleh sistem kesehatan, sehingga informasi itu 
berguna untuk perencanaan alokasi sumber daya kesehatan. Kedua, data studi ekologis tersebut 
berguna untuk merumuskan hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara konsumsi 
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Gambar 6  Tahap-tahap dalam riwayat alamiah 
penyakit dan level pencegahan 

sigaret tembakau dan angka kematian karena kanker paru, yang perlu diteliti lebih lanjut 
dengan desain studi epidemiologi analitik. 

2. Mengetahui riwayat alamiah penyakit (natural history of disease) 

Riwayat alamiah penyakit adalah deskripsi tentang perkembangan alami (natural) penyakit 
yang terjadi sepanjang waktu pada individu. Riwayat alamiah penyakit mencakup semua 
fenomena yang terkait penyakit, meliputi tahap rentan (susceptible), tahap subklinis, tahap 
klinis, dan tahap kesembuhan/ kecacatan/ kematian (Gambar 6). Pada tahap rentan individu 
belum terpapar oleh agen kausal (etiologi) penyakit. Pada tahap rentan perlu dilakukan upaya 
pencegahan primer, yaitu melakukan promosi kesehatan (pendidikan kesehatan, dan 
sebagainya) dan proteksi spesifik (imunisasi, dan sebagainya). Tujuan pencegahan primer 
adalah untuk mengurangi kejadian penyakit baru. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap subklinis individu telah terpapar oleh agen kausa penyakit, terjadi proses 
perubahan patologis di dalam tubuh, tetapi belum tampak gejala dan tanda klinis. Pada tahap 
ini mula-mula terjadi proses induksi di mana agen kausal/ patogen yang masuk di dalam tubuh 
didorong untuk menyebabkan perubahan patologis pada jaringan. Selanjutnya terjadi proses 
promosi di mana perubahan patologis ditingkatkan (“dipromosikan”) menjadi ireversible dan 
dimanifestasikan ke dalam gejala dan tanda klinis. Tahap subklinis sudah dikenal oleh Jacob 
Henle lebih dari satu-setengah abad yang lalu. Henle menulis (dikutip Gertsman, 1998), “..the 
symptoms of disease do not appear directly after the entry of contagious agent but rather after a 
certain period, which varies in the different contagions”. Pada penyakit infeksi, waktu yang 
dibutuhkan sejak paparan/ infeksi oleh agen kausal hingga dimulainya gejala dan tanda klinis 
disebut masa inkubasi. Pada penyakit non-infeksi, waktu itu disebut masa laten. Pada 
epidemiologi penyakit infeksi, tahap subklinis memiliki peran dalam transmisi penyakit, sebab 
untuk beberapa penyakit tertentu (misalnya, HIV/ AIDS), kemampuan individu yang terinfeksi 
untuk bisa menularkan agen infeksi ke anggota populasi lainnya yang rentan sudah dimulai 
pada tahap subklinis. Pada tahap subklinis perlu dilakukan upaya pencegahan sekunder, yaitu 
melakukan deteksi dini (skrining) dan pengobatan segera. Tujuan pencegahan sekunder adalah 
untuk mengurangi durasi dan tingkat keparahan penyakit 

Pada tahap penyakit klinis individu mulai menunjukkan gejala dan tanda klinis hingga 
terjadinya akibat-akibat penyakit, seperti kesembuhan, kecacatan, atau kematian. Pada tahap 
penyakit klinis terjadi proses ekspresi, yaitu gangguan fisiologis dan proses patologi 
diekspresikan dalam gejala dan tanda klinis. Pada beberapa penyakit gejala dan tanda klinis 
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tersebut bisa berangsur menghilang tanpa pengobatan, disebut “self-limiting disease”. Pada 
tahap penyakit klinis perlu dilakukan upaya pencegahan tersier, yaitu melakukan limitasi 
kecacatan, rehabilitasi, dan bantuan fungsi lainnya. 

Untuk sebagian besar penyakit, jika individu dengan penyakit klinis tidak diberi 
pengobatan yang tepat, maka individu akan masuk ke dalam tahap akhir penyakit, di mana 
proses patologis klinis akan diekspresikan ke dalam manifestasi yang lebih berat, berupa 
kronisitas, komplikasi, kecacatan, sekulae, rekurensi, atau kematian. Waktu sejak timbulnya 
gejala klinis sampai terjadinya akibat-akibat penyakit disebut durasi. 

Riwayat alamiah penyakit merupakan sebuah elemen penting epidemiologi deskriptif. 
Pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit sama pentingnya dengan pengetahuan tentang 
kausa penyakit dalam upaya pengendalian dan pencegahan penyakit (Bophal, 2002).  

3. Menentukan determinan penyakit 

Epidemiologi analitik bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor, baik fisik, biologis, sosial, 
kultural, dan perilaku, yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit, disebut determinan 
penyakit. Determinan penyakit meliputi faktor risiko dan kausa (etiologi) penyakit. Hasil studi 
epidemiologi analitik memberikan basis rasional untuk melakukan program pencegahan. Jika 
faktor etiologi (kausa) penyakit dan cara mengurangi atau mengeliminasi faktor-faktor itu 
diketahui, maka dapat dibuat program pencegahan dan pengendalian penyakit dan kematian 
karena penyakit tersebut. 

Contoh 1: Beberapa hasil riset epidemiologi akhir-akhir ini menunjukkan, peningkatan 
konsentrasi C-reactive protein (CRP) dan homosistein total plasma (Hcy) merupakan faktor 
risiko penyakit kardiovaskuler. CRP merupakan satu reaktan fase akut yang disekresi oleh hati 
sebagai respons terhadap sitokin inflamasi. CRP plasma diketahui merupakan prediktor 
penyakit kardiovaskuler yang lebih kuat daripada kolesterol LDL. Hasil meta-analisis 
menunjukkan, individu-individu yang terletak pada sepertiga atas konsentrasi CRP plasma 
(>2.4 mg/L) memiliki risiko untuk mengalami penyakit jantung koroner (PJK) dua kali lebih 
besar daripada individu-individu yang terletak pada sepertiga bawah konsentrasi CRP plasma  
(<1.0 mg/L). Homosistein merupakan asam amino yang mengandung sulfur yang tidak 
digunakan untuk mensintesis protein. Dua meta-analisis baru-baru ini memeragakan, setiap 
peningkatan Hcy sebanyak 5µmol/L meningkatkan risiko untuk PJK sebesar 20% (Gao et al., 
2004). 

Hasil sejumlah studi menunjukkan, konsumsi buah dan sayur yang tinggi dapat 
memproteksi terhadap PJK. Contoh, hasil-hasil Framingham Heart Study menunjukkan, rasio 
risiko untuk mengalami stroke setelah disesuaikan menurut umur adalah 0.78 untuk setiap 
asupan 3 porsi buah dan sayur per hari. Nurses’ Health Study dan Health Professionals’ Follow-
Up Study juga menemukan efek protektif dari buah dan sayur terhadap {JK. Salah satu 
mekanismenya, diduga buah dan sayur menurunkan Hcy plasma. Baru sedikit studi yang 
meneliti hubungan antara konsumsi buah dan sayur dengan marker inflamasi tersebut (Gao et 
al., 2004).  

Dengan latar belakang tersebut, sebuah studi potong-lintang (cross-sectional) dilakukan 
untuk meneliti hubungan antara asupan buah dan sayur dengan CRP plasma dan konsentrasi 
Hcy (Gao et al., 2004). Subjek penelitian terdiri atas 445 orang usia lanjut Hispanik (berasal 
dari Amerika Latin) dan 154 tetangga Kulit Putih usia lanjut non-Hispanik, yang tinggal di 
Massachusetts. Diet dinilai dengan Food Frequency Questionnaire (FFQ) yang dirancang untuk 
populasi ini.  

Hasil studi menunjukkan terdapat hubungan dosis-respons yang terbalik dan secara 
statistik signfikan antara asupan buah dan sayur dengan plasma CRP (p trend =  0.010) dan 
konsentrasi Hcy (p trend = 0.033), setelah mengontrol sejumlah faktor perancu potensial 
(Gambar   ). Prevalensi CRP plasma tinggi (> 10 mg/L pada perempuan dan 11.4>mol/L pada 
laki-laki)  lebih tinggi pada subjek yang terletak pada kuartil terendah konsumen buah dan 
sayur (17.9%) daripada subjek yang terletak pada kuartil tertinggi (9.1%. Demikian pula 
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prevalensi Hcy plasma tinggi (> 10.4 mol/L pada perempuan dan 11.4>mol/L pada laki-laki) 
lebih tinggi pada subjek yang terletak pada kuartil terendah konsumen buah dan sayur (58.7%) 
daripada subjek yang terletak pada kuartil tertinggi (44.4%).  

Gambar 7 menunjukkan asupan buah dan sayur menurunkan risiko untuk mengalami 
konsentrasi tinggi C-Reactive Protein (CRP) dan Homosistein (Hcy). Untuk setiap tambahan 
asupan buah dan sayur, Odds Ratio untuk mengalami CRP plasma adalah 0.79 (OR= 0.79; 
CI95% 0.65 hingga 0.97) dan Hcy tinggi adalah 0.83 (OR= 0.83; CI95% 0.72 hingga 0.96).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Gao et al., (2004) menyimpulkan, asupan buah dan sayur yang lebih sering 
berhubungan secara statistik signifikan dengan plasma CRP dan konsentrasi Hcy yang lebih 
rendah. Karena metobolit ini dikenal sebagai faktor risiko penyakit kardiovaskuler, maka 
temuan-temuan ini memperkuat bukti dari beberapa studi sebelumnya bahwa asupan buah dan 
sayur yang lebih tinggi dapat menurunkan risiko penyakit kardio-vaskuler.  

4. Memprediksi kejadian penyakit pada populasi 

Pengetahuan tentang risiko penyakit atau prognosis akibat penyakit pada populasi dalam suatu 
periode waktu dapat digunakan untuk memprediksi jumlah dan distribusi penyakit atau kema-
tian pada populasi maupun memprediksi risiko terjadinya penyakit atau kematian pada 
individu (epidemiologi klinik) dalam suatu periode waktu di masa mendatang.  

Contoh: Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan salah satu penyebab utama 
kematian. Banyak studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko PJK. 
Sebagai contoh, salah satu hasil riset monumental The Framingham Study di AS yang dimulai 
sejak 1950 adalah terciptanya suatu skor risiko yang mencakup faktor risiko utama, meliputi 
umur, tekanan darah, merokok sigaret, kolesterol total, kolesterol HDL (high density 
lipoprotein), dan diabetes melitus, yang bisa digunakan untuk memprediksi risiko PJK. 
Belakangan  sejumlah studi dilakukan untuk menilai kemampuan faktor risiko baru, seperti C-
reactive protein, dalam memprediksi PJK. Sebuah faktor risiko terbaru yang akhir-akhir ini 
diteliti perannya dalam memprediksi PJK adalah poliformisme genetik. Kemajuan teknologi 
genomik (informasi genetik) memungkinkan dilakukan penjenisan gen (genotype) dan 
penilaian aneka poliformisme nukleotida tunggal (single nucleotide polymorphisms/ SNP) pada 
genome manusia untuk mengidentifikasi gen-gen yang rentan terhadap PJK. Tetapi laporan 
hasil riset menunjukkan, kontribusi varian masing-masing gen tunggal terhadap risiko PJK 
kecil.  

Dengan latar belakang tersebut dipandang perlu untuk meneliti kemampuan poligenik 
dalam memprediksi penyakit. Sebuah studi dilakukan untuk meneliti apakah agregasi sejumlah 
SNP ke dalam suatu skor, yang disebut skor risiko genetik (genetic risk score/ GRS), plus faktor 
risiko tradisional dapat memprediksi PJK dengan lebih baik daripada faktor risiko tradisional 
saja (Morrison et al., 2007). Sebuah kohor (n= 1,452) dari The Atherosclerosis Risk in 

Kuartil asupan buah dan sayur Kuartil asupan buah dan sayur 

OR untuk 
konsentrasi 
tinggi CRP 

OR untuk 
konsentrasi 
tinggi Hcy 

Gambar 7 Hubungan antara asupan buah dan sayur dengan 
risiko untuk mengalami konsentrasi tinggi C-Reactive Protein 

(CRP) dan Homosistein (Hcy). Sumber: Gao et al., 2004 
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Kulit Hitam 

Gambar 8   Receiver operating curve (ROC) skor risiko 
tradisional (ACRS) dan skor risiko tradisional plus genetik 
(ACRS + GRS), untuk memprediksi risiko penyakit jantung 

koroner (PJK). Sumber: Morrison et al., 2007 

Communities (ARIC) diikuti dari 1986 hingga 2001 (median= 13 tahun) untuk diidentifikasi 
terjadinya PJK.  Subjek penelitian dilakuan penjenisan gen (genotyping) untuk 116 SNP yang 
berhubungan dengan PJK. Agregat SNP tersebut kemudian dimasukkan ke dalam GRS. Sedang 
faktor risiko tradisional yang diagregasi dalam studi ini meliputi umur, tekanan darah sistolik, 
penggunaan obat antihipertensi, kolesterol total, kolesterol HDL, jenis kelamin, diabetes, dan 
status merokok, disebut ARIC Cardiovascular Risk Score (ACRS).  

Hasil analisis multivariat dengan Cox proportional hazard model menunjukkan, GRS 
berhubungan dengan peningkatan risiko insidensi PJK dan hubungan itu secara statistik 
signifikan, pada sampel kulit Hitam (HR= 1.20; CI95% 1.11 sd 1.29) maupun kulit Putih (HR= 
1.10; CI95% 1.06 sd 1.14). Artinya individu kulit Hitam dengan GRS positif memiliki risiko 
untuk mengalami PJK 1.20 kali lebih besar daripada GRS negatif. Hubungan itu tidak berubah 
setelah mengontrol pengaruh ACRS. 

Kemampuan GRS dalam memprediksi PJK juga diperagakan dengan menggunakan 
receiver operating characteristic curve (ROC) (Gambar 8). ROC merupakan kurva yang 
menunjukkan “trade-off” sensitivitas dan spesifitas yang optimal dari sebuah alat diagnostik 
untuk digunakan dalam mendiagnosis atau memprediksi suatu penyakit. Makin luas area di 
bawah kurva (area under curve/ AUC) dari ROC sebuah alat diagnostik, makin akurat alat 
diagnostik itu dalam mendiagnosis atau memprediksi penyakit. Hasil studi menunjukkan, pada 
sampel kulit Hitam, ROC berdasarkan ACRS + GRS (AUC= 76.9%) lebih luas daripada ROC 
berdasarkan ACRS saja (AUC= 75.8%), dan perbedaan itu secara statistik signfikan (beda AUC= 
1.1%; CI% 0.2% hingga 2.4%). Studi itu menyimpulkan, agregasi informasi dari sejumlah SNP 
ke dalam sebuah skor risiko genetik dapat memprediksi dengan lebih baik insidensi PJK 
daripada informasi tentang faktor risiko tradisional saja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Satu hal perlu diperhatikan dari studi Morrison et al. (2007). Konsep “secara statistik 
signifikan” perlu dibedakan dengan “secara klinis signifikan” (“secara substantif signifikan”). 
Hasil studi Morrison et al. (2007) memang menunjukkan signifikansi statistik penambahan 
informasi genetik (GRS) dalam meningkatkan kemampuan prediksi PJK dibandingkan dengan  
faktor risiko tradisional saja (ACRS). Tetapi dengan peningkatan marginal AUC sesungguhnya 
demikian kecil, yakni hanya sebesar 1.1%, maka masuk di akal jika dikatakan bahwa secara 
klinis peningkatan kemampuan GRS dalam memprediksi insidensi PJK tidak signifikan. 

Contoh 2: Sejak awal 80an telah ditunjukkan oleh banyak riset bahwa status kesehatan 
yang dinilai sendiri oleh subjek penelitian (self reported health, SRH) merupakan prediktor 
kuat risiko kematian, meskipun setelah mengontrol efek dari faktor risiko demografis, sosial, 
dan medis (misalnya,  Mossey dan Shapiro, 1982; Idler dan Benyamini, 1997; Burstrom dan 
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Fredlund, 2001, Larsson et al., 2002; Benjamins et al., 2004).  SRH merupakan prediktor 
mortalitas pada usia lanjut (Mossey dan Shapiro, 1982).  Terdapat hubungan dosis respons 
antara perasaan putus asa dan risiko kematian di masa mendatang karena infark otot jantung 
dan kanker (Everson et al., 1996). SRH yang buruk pada akhir usia remaja berhubungan 
dengan peningkatan risiko mortalitas sepanjang 27 tahun ke depan, tetapi hubungan itu 
menghilang ketika dilakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor psikologis yang diukur pada 
awal pengamatan (Larsson et al., 2002).  

Dengan latar belakang tersebut Weitoft dan Rosen (2005) melakukan studi di Swedia 
untuk meneliti hubungan antara persepsi tentang kecemasan dan perasaan tidak aman dengan 
peningkatan risiko kematian dini dan beratnya morbiditas. Tiga kelompok kohor dipilih secara 
random dari populasi Swedia berumur 16-74 tahun pada 1980-1981, 1988-1989, dan 1995-1996. 
Kohor tersebut diikuti ke depan sampai 15 tahun untuk diidentifikasi kematian dan masuk 
rumahsakit karena berbagai sebab. Kecemasan diukur dari jawaban atas pertanyaan: “Apakah 
Anda mengalami salah satu dari masalah berikut: kecemasan dan perasaan tidak aman?” 
Pilihan jawaban sebagai berikut: “Ya, masalah berat”, “Ya, masalah ringan”, dan “Tidak”. Risiko 
relatif diestimasi dengan menggunakan regresi Poisson, membandingkan subjek penelitian 
yang mengalami kecemasan dan perasaan tidak aman dengan mereka yang tidak mengalami 
perasaan itu.  Karakteristik awal yang dikendalikan pengaruhnya meliputi umur, pendidikan, 
merokok, dan penyakit kronis.  

Hasil studi menemukan, persepsi tentang kecemasan dan perasaan tidak aman  
berhubungan erat dengan risiko untuk melakukan bunuh diri dan penyakit-penyakit psikiatri. 
Subjek yang mengalami kecemasan berat memiliki risiko relatif sebesar 9.2 (RR= 9.2; CI95% 
3.0 hingga 28.8) untuk laki-laki dan 3.1 (RR= 3.1; CI95% 1.4 hingga 7.1) untuk perempuan. 
Peningkatan risiko yang secara statistik signifikan juga ditunjukkan untuk derajat kecemasaan 
yang lebih ringan. Perasaan negatif itu juga berhubungan dengan risiko kematian di kemudian 
hari karena semua sebab, masuk rumah sakit, dan PJK. Studi Weitoft dan Rosen (2005) 
menyimpulkan, kecemasan dan perasaan tidak aman berhubungan dengan status kesehatan 
buruk.  

5. Mengevaluasi efektivitas intervensi preventif maupun terapetik 

Epidemiologi analitik berguna untuk mengevaluasi efektivitas manfaat, kerugian (efek yang 
tidak diinginkan), dan biaya dari intervensi preventif maupun terapetik.  

Contoh 1: Panduan kesehatan masyarakat di AS, Inggris, dan Australia menyarankan agar 
wanita hamil   mengkonsumsi suplemen asam folat dengan dosis 400 µg per hari selama 
trimester pertama kehamilan. Tujuannya untuk mengurangi risiko neural tube defect (NTD) 
pada anak (Whitrow et al., 2009). Neural tube defects merupakan salah satu cacat lahir yang 
paling banyak dijumpai, disebabkan oleh gangguan perkembangan tuba saraf (neural tube). 
Pada empat minggu pertama kehamilan, embrio membentuk dan menutup sebuah tuba saraf. 
Tuba itu menjadi tulang belakang dan otak bayi yang tengah berkembang. Jika tuba tidak 
menutup dengan benar, maka bayi mengalami NTD. Terdapat dua bentuk utama NTD – spina 
bifida dan anesefali. Pada spina bifida, sumsum tulang belakang tidak menutup dengan benar. 
Anak dengan spina bifida akan lumpuh dan mengalami kesulitan belajar. Pada anesefali, otak 
bayi tidak berkembang dengan penuh atau tidak berkembang sama sekali. Anak dengan 
anensefali akan meninggal dalam kehamilan (stillbirth) atau beberapa hari setelah kelahiran 
(Hughes, 2011).  

Tetapi apakah asupan asam folat tidak memberikan kerugian bagi anak? Beberapa hasil 
studi akhir-akhir ini  mengisyaratkan, asupan suplemen asam folat selama kehamilan dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan anak balita. Suplemen asam folat merupakan 
sumber metil yang bisa mendorong perubahan epigenetik pada protein pengikat DNA yang 
sensitif terhadap metilasi. Model pada tikus menunjukkan, folat menginduksi perubahan DNA 
yang akan mempengaruhi ekspresi sitokin jenis 2 T-helper selama perkembangan fetus, 
sehingga mengubah respons inflamasi dan meningkat-kan risiko terjadinya penyakit alergi 
jalan pernapasan pada anak (Whitrow et al., 2009). 
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Dengan latar belakang tersebut Whitrow et al. (2009) melakukan studi terhadap sebuah 
kohor bayi (n= 557) di Australia. Tujuan studi adalah meneliti efek asupan folat selama 
kehamilan terhadap asma anak. Hasil studi menemukan, asam folat yang dikonsumsi dalam 
bentuk suplemen pada akhir kehamilan (30-34 minggu) berhubungan dengan meningkatnya 
risiko asma anak pada usia 3.5 tahun (RR= 1.26; CI95% 1.08 sd 1.43) dan asma persisten (RR= 
1.32; CI95% 1.03 sd 1.69). Besar efek tersebut tidak berubah setelah mengontrol pengaruh 
faktor perancu potensial (potential confounding factor). 

Contoh 2: Teori mengemukakan, simulasi endokrin dapat menyebabkan proliferasi 
endometrium. Estrogen dari dari luar (eksogen) dan dalam (endogen) dapat menghasilkan 
peradangan (inflamasi) pada jaringan endometrium, sehingga dapat menyebabkan efek yang 
tidak diinginkan terhadap risiko terjadinya Ca endometrium. Karena itu dihipotesiskan, 
penggunaan obat antiinflamasi, seperti aspirin dan antiinflamasi nonsteroid lainnya 
(nonsteroid antiinflammatory drugs/ NSAID) mungkin dapat menurunkan risiko Ca 
endometrium (Bodelon et al., 2009). 

Apakah data empiris mendukung hipotesis tersebut? Beberapa studi terdahulu 
menunjukkan hasil-hasil yang inkonsisten tentang hubungan antara penggunaan aspirin dan 
penurunan risiko Ca endometrium. Dua buah studi menunjukkan, penggunaan aspirin 
berhubungan dengan penurunan risiko Ca endometrium pada wanita obes (indeks massa 
tubuh, BMI ≥30 kg/m2), tetapi berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit itu pada 
wanita nonobes (BMI <≥30 kg/m2). Sebuah studi lainnya menemukan hubungan antara 
penggunaan antiinfalamasi dan penurunan risiko Ca endometrium pada wanita obes dan 
nonobes (Bodelon et al., 2009) 

Dengan latar belakang tersebut Bodelon et al. (2009) melakukan studi kasus-kontrol 
berbasis populasi di bagian Barat negara bagian Washington, AS. Antara 2003 dan 2005, 410 
wanita yang didiagnosis Ca endometrium invasif dan 356 kontrol diwawancarai tentang 
penggunaan aspirin dan NSAID lainnya. Hasil studi menemukan, riwayat penggunaan NSAID 
tidak berhubungan dengan (penurunan) risiko Ca endometrium (OR= 1.04; CI95% 0.76 sd 
1.42). Secara lebih spesifik, penggunaan aspirin juga tidak berhubungan dengan Ca 
endometrium (OR= 1.06; CI95% 0.73 sd 1.53. Studi tersebut menyimpulkan, penggunaan 
aspirin atau NSAID lainnya tidak berpengaruh terhadap risiko Ca endometrium pada wanita 
obes maupun nonobes. 

6. Menentukan prognosis dan faktor prognostik penyakit 

Epidemiologi analitik tidak hanya mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
penyakit, tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya akibat-akibat penyakit. 
Epidemiologi analitik mempelajari prognosis dan faktor-faktor prognostik, yaitu faktor-faktor 
yang mempengaruhi probabilitas terjadinya akibat-akibat penyakit, mencakup relaps, 
rekurensi, komplikasi, kematian (kelangsungan hidup), maupun kesembuhan.  

Pengetahuan tentang faktor prognostik berguna untuk melakukan pencegahan tersier 
penyakit pada populasi, yaitu menghindari atau mengurangi paparan faktor-faktor prognostik 
yang meningkatkan risiko terjadinya aneka akibat penyakit yang merugikan. 

Contoh:  Sebuah studi epidemiologi dilakukan di Peru untuk meneliti efek dari ko-infeksi 
dengan HIV dan resistensi obat ganda (multi-drug resistance, MDR) terhadap mortalitas 
(kelangsungan hidup) dan kemampuan pasien untuk menginfeksi pada pasien tuberkulosis 
yang mendapat terapi tuberkulosis (Kawai et al., 2006). Gambar menyajikan grafik Kaplan-
Meier tentang kelangsungan hidup pasien tuberkulosis dengan dan tanpa ko-infeksi HIV, 
maupun dengan dan tanpa resistensi obat tuberkulosis (MDR), setelah dimulainya terapi 
tuberkulosis.  

Gambar 9 menunjukkan, terdapat 4 kelompok pasien dengan kelangsungan hidup yang 
berbeda. Pertama, semua pasien tanpa HIV dan obat sensitif (DS) bisa melangsungkan 
hidupnya sampai 18 bulan atau lebih sejak pemberian terapi. Kedua, sekitar 80% pasien tanpa 
HIV dengan resistensi obat (MDR) bisa melangsungkan hidup sampai 11 bulan. Ketiga, hanya 
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Gambar 9   Grafik Kaplan-Meier tentang kelangsungan 
hidup pasien tuberkulosis dengan dan tanpa ko-

infeksi HIV, setelah dimulainya pemberian terapi 
tuberkulosis. Sumber: Kawai et al., 2006 

sekitar 40% pasien dengan komorbiditas HIV dan obat sensitif (DS) bisa melangsungkan hidup 
sampai 11 bulan. Keempat, hanya sekitar 15% pasien dengan komorbiditas HIV dan resistensi 
obat (MDR) bisa melangsungkan hidup sampai 11 bulan. Dengan jelas grafik Kaplan-Meier 
menunjukkan bahwa ko-infeksi HIV dan/ atau resistensi obat tuberkulosis (MDR) 
memperburuk prognosis pasien tuberkulosis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Kawai et al. (2006)  juga menemukan, sebagian besar pasien dengan sensitivitas 
obat (DS) menunjukkan hasil pemeriksaan sputum dan kultur negatif dalam tempo 6 minggu 
terapi. Sedang sebagian besar pasien dengan resistensi obat (MDR) tetap positif mengidap 
kuman tuberkulosis sampai pasien meninggal atau selesai pengobatan. Dapat disimpulkan, 
MDR berhubungan dengan pemanjangan masa infeksi, sedang ko-infeksi HIV berhubungan 
dengan kematian dini. Kedua kondisi itu mengisyaratkan perlunya akses yang lebih baik 
kepada terapi anti-retrovirus.  

Studi tersebut menyarankan agar dilakukan tes sensitivitas obat dan upaya pengendalian 
infeksi dengan segera, agar resistensi obat tuberkulosis bisa diatasi dengan cepat untuk 
mengurangi mortalitas dan transmisi karena tuberkulosis. 

7. Memberikan dasar ilmiah pembuatan kebijakan publik dan regulasi tentang  
masalah kesehatan masyarakat 

Epidemiologi merupakan instrumen untuk mengontrol distribusi penyakit pada populasi. Riset 
epidemiologi memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar ilmiah   pembuatan 
kebijakan dan pengambilan keputusan tentang cara mencegah kejadian baru penyakit, memba-
smi kasus yang timbul, mencegah kematian dini, memperpanjang hidup, dan memperbaiki 
status kesehatan populasi.  

Contoh: Pada 2000 sekitar 466,000 kasus baru Ca serviks terjadi pada wanita di seluruh 
dunia setiap tahun. Dari 288,000 wanita yang meninggal karena Ca serviks setiap tahun, 
sekitar 80 persen dari kematian itu berasal dari negara berkembang.  Ketimpangan beban 
penyakit (disease burden) Ca serviks antara negara maju dan negara berkembang terutama 
disebabkan oleh ketiadaan program skrining yang terorganisasi dengan baik dan kekurangan 
sumberdaya (Mandelbatt et al., 2002; WHO, 2002; Alliance for Cervical Cancer Prevention, 
2007; Panda, 2007).  
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Bukti-bukti studi epidemiologis menunjukkan, sebagian besar kasus Ca serviks 
sesungguhnya dapat dicegah dengan efektif melalui skrining. Dewasa ini dikenal beberapa tes 
skrining, di antaranya tes sitologis hapusan Pap (Papanicolaou smear). Hapusan Pap efektif 
untuk mendeteksi secara dini lesi prekanker. Tetapi skrining tersebut membutuhkan waktu 
lama dan ketersediaan aneka sumberdaya, meliputi laboratorium andal, dokter atau bidan 
untuk pengambilan spesimen, teknisi sitologi yang terampil, ahli patologi untuk pembacaan 
dan evaluasi abnormalitas sitologis hasil hapusan Pap, tiga kali kunjungan pasien untuk 
skrining, dan pengobatan. Implikasinya, skrining dengan hapusan Pap sulit diimplementasikan 
secara rutin di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumberdaya. Sebagai 
alternatif, tes DNA untuk human papillomavirus (HPV) dan skrining inspeksi visual asam 
asetat (IVA, visual inspection of the cervix with acetic acid/ VIA) dihipotesiskan merupakan 
strategi yang lebih praktis, tidak terlalu tergantung infrastruktur laboratorium, dan 
memerlukan kunjungan lebih sedikit (WHO, 2002; Goldie et al., 2005). 

Dengan latar belakang tersebut Goldie et al. (2005) menggunakan model berbasis 
komputer untuk menilai cost-effectiveness berbagai strategi skrining Ca serviks di 5 negara 
yang memiliki perbedaan profil epidemiologi dan sumberdaya, yaitu India, Kenya, Peru, Afrika 
Selatan, dan Thailand. Peneliti menggabungkan data primer dengan data dari literatur untuk 
mengestimasi angka insidensi dan mortalitas Ca serviks yang disesuaikan menurut umur, dan 
lalu menilai efektivitas skrining dan terapi untuk lesi prekanker. Peneliti menghitung biaya 
medis dan biaya lain terkait program (bahan habis pakai dan peralatan laboratorium, transport 
spesimen, pelatihan, administrasi) yang bervariasi menurut jenis tes skrining, sasaran usia, dan 
frekuensi, waktu, serta jumlah kunjungan klinik yang diperlukan. Strategi skrining kunjungan 
tunggal mengasumsikan, skrining dan terapi dapat diberikan pada hari yang sama. Variabel 
hasil yang diteliti meliputi risiko kanker setelah skrining, tahun hidup yang bisa diselamatkan, 
dan cost-effectiveness ratios (yakni, rasio antara biaya dan tahun hidup yang bisa 
diselamatkan) (Goldie et al., 2005). 

Hasil studi menemukan, melakukan skrining sekali seumur hidup pada usia 35 tahun, 
dengan sekali atau dua kali kunjungan menggunakan IVA atau HPV terhadap spesimen sel 
serviks, dapat menurunkan risiko relatif seumur hidup terkena kanker sebesar sekitar 25 
persen (IVA) sampai 36 persen (HPV), dengan biaya kurang dari  $500 per tahun hidup yang 
bisa diselamatkan. Risiko relatif terkena kanker berkurang sebesar 65 persen (IVA) hingga 76% 
(HPV) jika melakukan dua kali skrining (pada usia 35 dan 40 tahun). Hasil studi juga 
menemukan, biaya per tahun hidup yang diselamatkan dengan kedua pendekatan tersebut 
lebih rendah daripada produk domestik bruto  per kapita, suatu hasil yang sangat cost-effective, 
menurut standar yang ditentukan oleh Commission on Macroeconomics and Health, WHO 
(Goldie et al., 2005; Sherris et al., 2009). 

Studi Goldie et al. (2005) menyimpulkan untuk negara berkembang dengan sumberdaya 
terbatas, strategi skrining Ca serviks dengan IVA atau HPV sekali atau dua kali kunjungan 
merupakan alternatif yang lebih cost-effective daripada program skrining berbasis sitologi 
dengan tiga kali kunjungan. 

PRINSIP DAN METODE EPIDEMIOLOGI 

Epidemiologi merupakan sains yang menggunakan metode ilmiah untuk mendeskripsikan, 
menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan terjadinya penyakit. Epidemiologi deskriptif 
mendeskripsikan distribusi penyakit dan kecenderungan (trend) penyakit pada populasi. 
Epidemiologi deskriptif berguna untuk memahami distribusi dan mengetahui besarnya 
masalah kesehatan pada populasi. Epidemiologi analitik mempelajari determinan/ faktor 
risiko/ kausa penyakit. Epidemiologi analitik berguna untuk memahami kausa penyakit, 
menjelaskan dan meramalkan kecenderungan penyakit, dan menemukan strategi yang efektif 
untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.  

Kedua jenis riset epidemiologi memerlukan metode ilmiah agar deskripsi, penjelasan, 
prediksi, cara pengendalian dan pencegahan penyakit benar (valid) dan dapat diandalkan 
(reliabel). Prinsip dan metode ilmiah epidemiologi sebagai berikut: (1) Penalaran epidemiologi; 
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(2) Pengukuran; (3) Perbandingan; (4) Estimasi; (5) Uji hipotesis; (6) Validitas, presisi, dan 
konsistensi penelitian.  

Penalaran epidemiologis. Penalaran epidemiologis (epidemiologic reasoning) merupakan 
pola sistematis dan logis untuk menarik kesimpulan kausal (causal inference) tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan penyakit pada populasi. Penalaran 
epidemiologis dimulai dengan menganalisis distribusi penyakit pada populasi (epidemiologi 
deskriptif), yang menimbulkan suatu kecurigaan (suspicion) bahwa paparan suatu faktor 
berpengaruh terhadap terjadinya penyakit. Kecurigaan tentang penyebab penyakit kemudian 
dirumuskan dalam pernyataan prediktif yang disebut hipotesis. Hipotesis itu kemudian diuji 
dengan data yang dikumpulkan secara sistematis melalui pengamatan atau eksperimentasi 
(epidemiologi analitik). Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menentukan apakah terdapat 
hubungan (asosiasi) statistik antara paparan faktor tersebut dengan penyakit yang diteliti 
(Gambar 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kebenaran (validitas) kesimpulan tentang 
hubungan yang teramati, yakni menilai apakah hubungan tersebut benar (true association) atau 
palsu (spurious association). Hubungan yang palsu dapat disebabkan oleh kesalahan sistematis 
dalam memilih subjek penelitian (bias seleksi), kesalahan dalam mengukur variabel dan 
menginterpretasikan data (bias informasi), dan/ atau  kerancuan oleh faktor ketiga yang 
disebut faktor perancu (confounding factor).  

Jika hubungan palsu telah disingkirkan, maka langkah selanjutnya adalah menilai 
seberapa besar peran peluang mempengaruhi hubungan yang valid antara paparan dan 
penyakit. Penilaian peran peluang dilakukan dengan menguji signifikansi statistik hubungan 
yang teramati. Makin kecil nilai p sebagai hasil dari uji statistik, makin kecil peran peluang 
dalam kesimpulan tentang hubungan yang valid antara paparan dan penyakit, makin konsisten 
dan dapat diandalkan kesimpulan hubungan itu dalam jangka panjang. 

Setelah disimpulkan bahwa hubungan paparan-penyakit benar (valid) dan konsisten, 
langkah terakhir adalah menilai apakah hubungan tersebut kausal (hubungan sebab-akibat). 
Penilaian tentang hubungan kausal dilakukan berdasarkan hasil-hasil dari riset lintas disiplin, 
yaitu riset epidemiologi maupun non-epidemiologi. Penilaian tentang hubungan kausal perlu 
mempertimbangkan sejumlah kriteria kausasi yang dikemukakan Bradford Hill, meliputi 
kekuatan asosiasi, konsistensi temuan, hubungan temporal, hubungan dosis-respons, masuk 
akal secara biologis (biologic plausibility), koherensi dengan teori ataupun hasil penelitian non-
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epidemiologi, analogi, dan eksperimentasi (Last, 2001). Sebagai contoh, replikasi 
(pengulangan) penelitian yang hasilnya dirangkum dalam systematic review atau meta-analisis, 
berguna untuk menilai konsistensi temuan. Konsistensi temuan membantu meyakinkan 
hubungan kausal, meskipun temuan yang inkonsisten tidak menyingkirkan kemungkinan 
hubungan kausal.   

Tetapi epidemiologi tidak hanya sebuah sains. Seperti ilmu kedokteran, epidemiologi 
merupakan sains dan seni. Dalam model kedokteran, dokter menggunakan seni bertanya 
kepada pasien (anamnesis), seni melakukan pemeriksaan fisik pasien, meliputi inspeksi, 
palpasi, auskultasi, dan perkusi, untuk mendiagnosis masalah penyakit pasien dengan tepat. 
Dalam model kedokteran berbasis bukti, seorang dokter tidak hanya menggunakan bukti-bukti  
ilmiah yang terbaik, tetapi juga seni dalam memanfaatkan pengalaman dan memadukan nilai-
nilai pasien untuk mendiagnosis penyakit dan menyembuhkan pasien. Seni dalam epidemiologi 
mencakup  kreativitas dalam menafsirkan temuan dan membuat inferensi kausal dengan benar 
(Rothman, 2002; Slattery, 2002). Dalam membuat kesimpulan bahwa paparan suatu faktor 
adalah kausa penyakit, atau kesimpulan bahwa intervensi tertentu efektif, seorang ahli 
epidemiologi tidak hanya menggunakan  bukti-bukti ilmiah tetapi juga seni untuk 
menginterpretasikan bukti-bukti epidemiologis tersebut. Seni dan kreativitas juga diperlukan 
dalam membuat diagnosis yang tepat tentang masalah kesehatan pada komunitas, maupun 
memilih strategi pencegahan penyakit yang efektif.  

Pengukuran. Esensi riset empiris adalah melakukan pengukuran (measurement) variabel-
variabel pada setiap subjek penelitian. Pengukuran variabel mencakup klasifikasi subjek 
penelitian ke dalam kategori-kategori (misalnya, kasus atau nonkasus), atau meletakkan subjek 
penelitian sepanjang suatu kontinum nilai (misalnya, umur). Contoh 1, peneliti berminat 
menghubungkan kejadian kanker buli-buli (Ca vesika urinaria) dengan pekerjaan di suatu 
industri. Pada studi tersebut peneliti menentukan setiap subjek dari sampel ke dalam kategori 
kasus atau nonkasus. Dengan pengukuran variabel status penyakit seperti itu diperoleh data 
kategorikal. Contoh 2, peneliti  berminat menghubungkan usia dengan kejadian stroke. Pada 
studi tersebut peneliti menentukan umur subjek penelitian dalam satuan tahun. Dengan pengu-
kuran variabel umur seperti itu diperoleh data kontinu. 

Dalam pengukuran dikenal dua konsep yang berbeda tetapi berkaitan: (1) unit observasi; 
dan (2) unit analisis. Unit observasi (unit pengamatan) untuk suatu variabel penelitian adalah 
tingkat agregasi subjek manusia di mana pengukuran tersebut dilakukan (Kleinbaum et al., 
1982). Pengukuran variabel dapat dilakukan pada tingkat individu, atau kumpulan individu, 
seperti keluarga, pertetanggaan (neighborhood), komunitas, kabupaten, propinsi, atau negara. 
Tetapi variabel dalam riset epidemiologi dapat juga diukur pada tingkat lingkungan (baik 
lingkungan fisik, sosial, organisasional, institusional, dan sebagainya). Variabel yang diukur 
pada tingkat individu disebut variabel individu. Variabel yang diukur pada tingkat kumpulan 
individu, disebut variabel kelompok, atau variabel agregat. Sedang variabel yang diukur pada 
tingkat lingkungan disebut variabel ekologis, atau variabel kontekstual (Blakely dan Woodward, 
2000). Contoh, sebuah analisis time-series menghubungkan temperatur udara di kota London 
yang diukur setiap hari selama 21 tahun dari Januari 1976 hingga Desember 1996, dengan 
angka kematian (Hajat et al, 2002). Dalam studi tersebut temperatur udara tidak diukur pada 
masing-masing individu, tidak juga diukur pada kelompok individu, melainkan diukur pada 
kota di sejumlah waktu yang berurutan. Jadi temperatur udara  merupakan variabel ekologis.  

Unit analisis adalah tingkat di mana data hasil pengukuran direduksi dan dianalisis 
(Dogan dan Rokkan, 1969, dikutip Kleinbaum et al., 1982). Di dalam epidemiologi, umumnya 
unit analisis adalah individu (disebut analisis individu), atau kelompok (disebut analisis 
ekologis, analisis agregat), baik yang dilakukan pada studi potong-lintang (cross-sectional) 
ataupun studi longitudinal. Perbedaan utama antara analisis individu dan analisis ekologis 
terletak pada pengetahuan peneliti tentang distribusi bersama (joint distribution) antara 
paparan dan penyakit pada individu. Pada analisis individu peneliti mengetahui distribusi 
bersama antara paparan dan penyakit yang diteliti pada individu. Tetapi karena epidemiologi 
merupakan sains populasi, maka analisis data tentang relasi paparan-penyakit pada level 
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individu digunakan untuk memahami perbedaan distribusi frekuensi penyakit pada kelompok-
kelompok individu atau populasi, bukan untuk mempelajari relasi paparan-penyakit pada 
masing-masing individu secara terpisah. 

Pada analisis ekologis peneliti tidak mengetahui atau tidak dapat memastikan distribusi 
tersebut pada tingkat individu. Ketidaktahuan peneliti tentang distribusi paparan-penyakit 
pada tingkat individu menyebabkan studi ekologis rentan untuk mengalami kesalahan dalam 
penarikan kesimpulan tentang hubungan antara paparan dan penyakit, disebut kesalahan 
ekologis (ecologic fallacy) (Blakely dan Woodward, 2000). 

Pada umumnya peristiwa biologis yang merupakan minat utama para ahli epidemiologi 
terjadi pada tingkat individu, sehingga sebagian besar data epidemiologi diperoleh berdasarkan 
individu sebagai unit observasi. Namun secara teoretis kausa penyakit bersifat kompleks, meli-
batkan kausa proksimal pada tingkat individu, maupun kausa distal pada tingkat ekologis. 
Karena itu dalam beberapa dekade terakhir makin banyak dilakukan riset epidemiologi yang 
mengamati variabel dan menganalisis data pada berbagai level, disebut analisis multilevel 
(Blakely dan Woodward, 2000). 

Dalam studi epidemiologi apapun, mengukur variabel dengan benar dan konsisten 
merupakan kondisi yang tidak dapat dikompromikan. Karena itu pengukuran variabel harus 
memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Validitas pengukuran merujuk kepada kesesuaian 
hasil pengukuran sebuah alat ukur (instrumen) dengan apa yang seharusnya akan diukur oleh 
peneliti. Reliabilitas pengukuran merujuk kepada konsistensi internal alat ukur dan stabilitas 
pengukuran ketika dilakukan antar waktu (test-retest reliability), intra pengamat (intra-
observer reliability), maupun antar pengamat (intra-observer reliability) pada kondisi-kondisi 
yang identik (Polgar dan Thomas, 2000; Streiner dan Norman, 2000).  

Kegagalan peneliti mengukur variabel dengan benar mengakibatkan kesalahan sistematis 
yang disebut kesalahan pengukuran (measurement bias, measurement error). Kesalahan 
sistematis dalam pengukuran mengakibatkan hasil penelitian tidak sah, tidak valid, tidak 
benar. Kesalahan pengukuran memberi akibat yang lebih serius daripada masalah ukuran 
sampel (sample size) yang tidak cukup besar. Jika senapan diumpamakan suatu instrumen atau 
alat ukur, maka ibarat orang menembak ke sasaran tembak, menembak dua-tiga kali dengan 
menggunakan  senapan berlaras lempang (lurus) lebih baik daripada menembak sepuluh kali 
dengan senapan berlaras lancung (bengkok).  

Perbandingan. Tujuan studi epidemiologi analitik adalah menarik kesimpulan tentang 
hubungan antara paparan terhadap penyakit, atau pengaruh intervensi terhadap variabel hasil 
pada populasi. Hubungan/ pengaruh paparan yang diteliti tidak bisa diketahui jika peneliti 
hanya mengamati sebuah kelompok subjek, misalnya kelompok yang terpapar saja pada studi 
kohor, atau kelompok kasus saja pada studi kasus kontrol, atau kelompok eksperimental saja 
pada studi eksperimental. Hubungan/ pengaruh paparan yang diteliti hanya bisa diketahui jika 
peneliti membandingkan hasil pengukuran variabel yang diteliti pada kelompok-kelompok 
subjek dengan kelompok pembanding (kelompok kontrol, kelompok referensi). Kelompok 
pembanding pada studi kohor disebut kelompok tak terpapar, pada studi kasus kontrol disebut 
kelompok kontrol, pada studi eksperimental disebut kelompok kontrol.  

Selanjutnya peneliti menentukan apakah terdapat perbedaan antar kelompok-kelompok 
subjek tersebut dalam variabel yang diteliti. Jika terdapat perbedaan yang secara statistik 
signifikan antar kelompok-kelompok yang dibandingkan, maka ditarik kesimpulan terdapat 
hubungan statistik antara paparan dan penyakit, atau terdapat pengaruh intervensi terhadap 
variabel hasil. Demikian pula jika hubungan yang diteliti menyangkut variabel kontinu, peneliti 
sesungguhnya secara implisit membandingkan subjek-subjek yang memiliki perbedaan nilai 
variabel yang diteliti. Sebagai contoh, dalam studi tentang hubungan antara kadar kolesterol 
(mg/dl) dan umur (tahun), sesungguhnya peneliti membandingkan kadar kolesterol pada 
subjek-subjek yang memiliki perbedaan umur.  

Estimasi. Epidemiologi deskriptif menaksir (mengestimasi) besarnya risiko penyakit pada 
kelompok subjek terpapar ataupun kelompok subjek tak terpapar. Risiko adalah ukuran 
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kuantitatif yang menunjukkan besarnya probabilitas subjek untuk mengalami penyakit dalam 
kelompoknya. Risiko dihitung dari jumlah insidensi (kasus baru) penyakit dibagi dengan 
populasi berisiko.  

Epidemiologi analitik menaksir hubungan antara paparan dan penyakit, atau pengaruh 
intervensi terhadap variabel hasil, baik bentuk taksiran titik (point estimate) maupun taksiran 
interval (interval estimate). Prinsipnya, jika risiko penyakit pada kelompok subjek terpapar 
dibandingkan dengan risiko penyakit pada kelompok subjek tak terpapar, maka akan diperoleh 
informasi tentang besarnya risiko kelompok terpapar relatif dibandingkan dengan kelompok 
terpapar, sehingga diketahui hubungan antara paparan dan penyakit yang diteliti, atau 
pengaruh intervensi terhadap variabel hasil. Indeks yang mengukur besarnya hubungan antara 
paparan dan penyakit, atau pengaruh paparan terhadap penyakit disebut ukuran hubungan 
atau ukuran pengaruh (measure of association, effect measure, effect size). Dikenal sejumlah 
ukuran hubungan, tiga di antaranya: Risiko Relaitf, Odds Ratio, dan Beda Risiko. 

Risiko Relatif (Rasio Risiko, RR) adalah rasio antara risiko mengalami penyakit pada 
kelompok terpapar dan risiko mengalami penyakit pada kelompok tak terpapar. Makin besar 
RR, makin besar risiko untuk mengalami penyakit pada kelompok terpapar, relatif ketika 
dibandingkan dengan kelompok tak terpapar. Sebagai contoh, Tabel 1 menunjukkan perokok 
sigaret memiliki risiko relatif sebesar 11.2 (=123/11) untuk terkena kanker paru dibandingkan 
dengan bukan perokok. Jika di samping merokok juga terpapar debu asbestos, maka risiko 
relatif adalah 54.7 (=602/11) untuk terkena kanker paru dibandingkan dengan tidak terpapar. 
Jadi terdapat sinergi pengaruh antara kebiasaan merokok tembakau dan paparan debu asbestos 
(Hammond et al., 1979, dikutip Bonita et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Odds Ratio (OR) pada studi kasus kontrol adalah rasio antara odd (yaitu, terpapar versus 
tak terpapar) pada kelompok kasus dan odd pada kelompok kontrol.  Pada studi kohor, OR 
adalah rasio antara odd (yaitu, sakit versus tidak sakit) pada kelompok terpapar dan odd pada 
kelompok tidak terpapar. Odd berbeda dengan risiko. Pada studi kohor, jika jumlah yang sakit 
disebut a, jumlah yang tidak sakit disebut b, maka odd adalah a/b, yaitu rasio antara jumlah 
subjek yang sakit dan subjek yang tidak sakit, baik pada kelompok terpapar maupun kelompok 
tidak terpapar. Sedang risiko adalah a/(a+b), yaitu proporsi  jumlah subjek yang sakit dari 
jumlah seluruh subjek, baik pada kelompok terpapar maupun kelompok tak terpapar. Jika 
prevalensi penyakit cukup rendah (<10%), maka odd mendekati risiko, sehingga OR mendekati 
RR. Tetapi jika prevalensi penyakit tidak cukup rendah (≥10%), maka odd lebih besar daripada  
risiko, sehingga OR lebih besar daripada RR, sehingga OR bukan pengganti yang baik untuk 
RR.  

Beda Risiko (Risk Difference, RD) adalah beda absolut antara risiko sakit pada kelompok 
terpapar dan risiko sakit pada kelompok tak terpapar. Makin besar RD, makin besar jumlah 
kasus penyakit yang bisa dihindari kalau saja dilakukan pencegahan terjadinya paparan pada 
kelompok terpapar. 

RR dan OR menunjukkan perbedaan relatif risiko penyakit antara kelompok terpapar dan 
tak terpapar. Sedang RD menunjukkan perbedaan absolut risiko penyakit antara kelompok 
terpapar dan tak terpapar. Estimasi pengaruh paparan dianjurkan untuk disajikan dalam taksi-
ran titik maupun taksiran interval dengan interval keyakinan tertentu, lazimnya Confidence 

Tabel 1 Angka kematian karena kanker paru yang distandarisasi 
menurut umur (per 100,000 penduduk) dihubungkan dengan kebiasaan 
merokok tembakau dan paparan debu asbestos di tempat kerja  

Paparan asbestos Kebiasaan merokok 
tembakau 

Angka kematian karena 
kanker paru per 100,000 

Tidak Tidak 11 

Ya Tidak 58 

Tidak Ya 123 

Ya Ya 602 

Sumber: Hammond et al., 1979, dikutip Bonita et al. 2006 
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Interval (CI) 95%, di samping nilai p (Sterne dan Smith, 2001; Rothman, 2002). Penyajian 
dalam taksiran interval berguna untuk dua tujuan. Pertama, taksiran interval memberikan 
informasi tentang rentang nilai besarnya pengaruh yang masih memiliki signifikansi statistik 
ketika hendak dihubungkan dengan signifikansi klinis. Kedua, taksiran interval memungkinkan 
pembuatan rangkuman pengaruh dalam meta-analisis.  

Uji Hipotesis dan Uji Statistik. Epidemiologi analitik menguji hipotesis tentang perbedaan/ 
hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit, atau pengaruh intervensi terhadap variabel 
hasil. Sebagai contoh, sebuah eksperimen merumuskan hipotesis bahwa pemberian 
metilprednisolon berpengaruh dalam menurunkan kematian pada pasien dengan tetanus. Ini 
merupakan sebuah contoh studi epidemiologi analitik yang berguna untuk melakukan 
pencegahan tersier (mencegah kematian prematur). Maka peneliti mengumpulkan data untuk 
menguji apakah data yang teramati mendukung hipotesis tersebut. Pengujian hipotesis secara 
kuantitatif dilakukan dengan melakukan uji statistik.  

Intinya, uji statistik merupakan prosedur untuk menentukan apakah data yang 
dikumpulkan menolak atau mendukung hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat 
perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel. Jika hipotesis nol ditolak maka disimpulkan 
terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel yang secara statistik signifikan. Apakah arti 
“secara statistik signifikan”? Dalam diskusi hasil penelitian sering dijumpai orang yang gemar 
mengatakan kalimat “secara statistik signifikan” atau “secara statistik bermakna”, tetapi 
umumnya tidak memahami arti frasa tersebut. Sebuah studi yang menemukan perbedaan/ 
hubungan/ pengaruh variabel yang secara statistik signifikan mengandung arti bahwa temuan 
tersebut dapat diandalkan (reliabel) atau konsisten dalam jangka panjang. Artinya, jika 
dilakukan pengulangan (replikasi) penelitian dengan metode sama atau serupa, pada sampel-
sampel yang dicuplik dengan cara serupa, maka analisis pada masing-masing sampel akan 
menghasilkan kesimpulan yang serupa. Jelas bahwa signifikansi statistik bukan merupakan 
konsep yang merujuk kepada ada tidaknya hubungan/ pengaruh variabel, tidak juga merujuk 
kepada kekuatan hubungan atau besarnya pengaruh variabel, melainkan konsistensi temuan 
tentang perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel. 

Uji statistik juga bisa dipahami sebagai suatu prosedur untuk menilai sejauh mana peran 
peluang (peran kebetulan) bermain dalam kesimpulan tentang adanya hubungan/ pengaruh 
variabel. Suatu temuan yang menunjukkan terdapat perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel 
yang secara statistik signifikan mengandung arti bahwa peran peluang (kebetulan) dalam 
temuan tersebut kecil. 

Mengapa peran peluang perlu dinilai dalam setiap kesimpulan tentang perbedaan/ 
hubungan/ pengaruh? Setiap hasil analisis statistik terhadap data sampel yang dipilih dari 
populasi selalu mengandung suatu kesalahan yang terjadi sebagai konsekuensi adanya variasi 
dari satu pemilihan sampel ke pemilihan sampel lainnya, disebut variasi pemilihan sampel 
(sampling variation, sampling error). Jika pemilihan sampel itu dilakukan secara random 
(random sampling), bukannya purposif (purposive sampling), maka variasi kesimpulan dari 
satu sampel ke sampel lainnya merupakan kesalahan random (random error).  Jika sebuah 
studi menemukan adanya perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel dengan kesalahan random 
cukup besar, maka temuan tersebut dapat diartikan terlalu banyak mengandung faktor 
kebetulan. Implikasinya, jika peneliti lain mereplikasi studi dengan desain sama, maka besar 
kemungkinan akan menemukan hasil yang berbeda dengan temuan sebelumnya. 

Hasil uji statistik apapun perlu dilaporkan dalam statistik uji, misalnya statistik t, statistik 
X2, maupun nilai p (p-value). Intinya, makin besar statistik uji, makin signifikan secara 
statistik, makin konsisten kesimpulan tentang perbedaan/ hubungan/ pengaruh variabel. Nilai 
p adalah probabilitas untuk menarik kesimpulan salah terdapat perbedaan/ hubungan/ 
pengaruh paparan terhadap penyakit sebesar atau lebih besar daripada yang teramati, jika 
hipotesis nol benar. Makin kecil nilai p, makin kecil probabilitas untuk menarik kesimpulan 
salah tersebut, makin signifikan secara statistik kesimpulan tentang perbedaan/ hubungan/ 
pengaruh variabel, makin dapat diandalkan atau konsisten kesimpulan perbedaan/ hubungan/ 
pengaruh variabel tersebut, makin kecil peran peluang Sebagai contoh, jika pemberian 
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metilprednisolon mampu mengurangi mortalitas pada pasien dengan tetanus, dengan nilai p= 
0.002, maka temuan tersebut lebih dapat diandalkan (konsisten) daripada temuan dengan nilai 
p= 0.020. Karena p=0.002 memiliki makna yang berbeda dengan p=0.020, maka merupakan 
kebiasaan idiot jika ada orang yang mereduksi nilai p=0.002 dan p=0.020 menjadi p<0.05. 

Penggunaan metode pengujian hipotesis secara statistik mengisyaratkan bahwa 
epidemiologi menggunakan teori statistik dan teori probabilitas. Seperti astronomi, teori-teori 
statistik memungkinkan epidemiologi menjadi sebuah sains yang bersifat empiris yang dapat 
digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa atau fenomena. Tetapi perlu 
diketahui bahwa pendekatan statistik juga memiliki keterbatasan ketika digunakan untuk 
membuat prediksi. Contoh, jika sebuah studi menyimpulkan bahwa bekerja pada industri 
tertentu meningkatkan risiko kanker buli-buli sebesar 3 kali lipat dalam tempo 10 tahun, maka 
dengan kesimpulan tersebut tidak dapat diprediksi dengan pasti pada level individu tentang 
pekerja mana akan mengalami kanker buli-buli dalam tempo 10 tahun ke depan. Kesimpulan 
tersebut hanya dapat memprediksi dengan cukup tepat pada level kelompok, yaitu berapa 
jumlah kasus kanker buli-buli akan terjadi pada industri tersebut dalam tempo 10 tahun ke 
depan, bukan siapa yang terkena kanker buli-buli. 

Validitas, Presisi, dan Konsistensi. Studi epidemiologi yang baik menghasilkan temuan 
yang konsisten (dapat diandalkan) dan benar (valid). Contoh, sejumlah studi beberapa tahun 
terakhir menyimpulkan, paparan radiasi jangka panjang yang dipancarkan dari penggunaan 
telepon seluler memiliki hubungan kausal dengan tumor otak. Apakah kesimpulan tersebut 
benar? Ahlbom et al. (2009) melaporkan, berbagai studi tersebut, yang sebagian besar studi 
kasus-kontrol, memiliki kelemahan metodologis yang mempengaruhi validitas kesimpulan, 
yaitu ketidakmampuan dalam mengontrol bias non-respons selektif dan recall bias tentang 
riwayat penggunaan telepon seluler. Systematic review yang dilakukan Ahlbom et al. (2009) 
menyimpulkan, semua hasil studi yang dipublikasikan sampai saat ini tidak menunjukkan 
adanya hubungan kausal antara penggunaan jangka panjang telepon seluler (≤10 tahun) dan 
peningkatkan risiko tumor otak (khususnya tumor glioma yang tumbuh relatif cepat) ataupun 
tumor kepala lainnya. Tetapi di sisi lain, semua studi tersebut tidak bisa menyingkirkan 
kemungkinan efek paparan penggunaan telepon seluler jangka panjang (>10 tahun) terhadap 
meningkatnya risiko tumor otak yang tumbuh lebih lambat (misalnya, meningioma dan 
neuroma akustik), karena waktu pengamatan yang terbatas. 

Validitas kesimpulan sebuah penelitian tergantung dari sejauh mana peneliti telah 
mencegah atau mengontrol sumber kesalahan yang bersifat sistematis (systematic error), yakni 
bias dan kerancuan (confounding). Bias adalah kesalahan dalam menyimpulkan hubungan atau 
pengaruh paparan terhadap penyakit, sebagai akibat dari kesalahan sistematis dalam memilih 
subjek penelitian, atau kesalahan dalam mengukur variabel.  

Bias dibedakan dalam dua jenis: (1) bias seleksi; dan (2) bias informasi (Hennekens dan 
Buring, 1987). Bias seleksi adalah kesalahan dalam menyimpulkan hubungan/ pengaruh 
paparan terhadap penyakit, akibat cara memilih subjek penelitian yang salah sehingga 
menghasilkan kelompok-kelompok subjek yang tidak sebanding. Untuk mencegah bias seleksi, 
maka kelompok-kelompok studi yang dibandingkan harus dipilih dengan cara yang serupa 
sehingga menghasilkan kelompok-kelompok studi yang sebanding (comparable).  

Bias informasi (bias pengukuran, bias observasi) adalah kesalahan dalam menyimpulkan 
hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit, akibat dari kesalahan dalam memilih alat 
ukur variabel, mengukur variabel,  mengklasifikasi status paparan dan penyakit, memasukkan 
data, menafsirkan hasil analisis data, atau melaporkan hasil penelitian. Untuk mencegah bias 
informasi, maka peneliti harus memilih alat ukur yang tepat, menggunakan alat ukur dengan 
benar,  mengklasifikasikan status paparan dan penyakit dengan benar, memasukkan data 
dengan benar, menafsirkan hasil analisis data dengan benar, serta melaporkan hasil penelitian 
dengan benar. 

Kerancuan (confounding) adalah distorsi dalam menaksir hubungan/ pengaruh paparan 
terhadap penyakit sebagai akibat tercampurnya pengaruh faktor ketiga yang disebut faktor 
perancu (confounding factor). Sebagai contoh, andaikata sebuah studi menyimpulkan bahwa 
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urutan kelahiran (birth order) memiliki hubungan kausal dengan risiko terjadinya sindroma 
Down. Anak yang lahir kemudian memiliki risiko lebih besar untuk mengalami sindroma Down 
daripada anak yang lahir sebelumnya. Apakah kesimpulan itu valid? Bukti-bukti epidemiologis 
menunjukkan, kesimpulan bahwa urutan kelahiran meningkatkan risiko sindroma Down 
adalah salah alias tidak valid. Tabel 2 memeragakan hasil studi Erickson (1978) yang 
menghubungkan  insidensi sindroma Down per 1000 kelahiran dengan umur ibu dan urutan 
kelahiran. Data dikumpulkan dari 29 negara bagian dan 2 kota besar di AS oleh National Cleft 
Lip and Palate Intelligence Service (NIS) dari 1961 hingga 1966.  

Tabel 2 Insidensi sindroma Down per 1000 kelahiran menurut umur 
ibu dan urutan kelahiran dari data NIS di AS, tahun 1961 hingga 1966  

 
Umur ibu 

(tahun) 

Urutan kelahiran 

1 2 dan 3 4 dan 5 6+ Total 

 < 19   0.22  0.18    -   -  0.21 

 20-29    0.26    0.24    0.26   0.26  0.25   

 30-39    0.86    0.81    0.80    0.81    0.81   

 40+    6.32    5.60   5.99 5.14 5.54 

 Total    0.29    0.38    0.68   1.12  0.48   

Sumber: Erickson, 1978 

Tabel 1.2 menunjukkan dengan jelas, bukan urutan kelahiran yang meningkatkan risiko 
sindroma Down, melainkan umur ibu. Sebagai contoh, risiko untuk mengalami sindroma Down 
pada anak pertama secara bertahap meningkat dengan meningkatnya umur ibu. Insidensi 
sindroma Down pada umur ibu ≤19 tahun adalah 0.22 kasus per 1000 kelahiran, pada umur 
≥40 tahun 6.32 kasus per 1000 kelahiran. Tabel 2 menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
insidensi sindroma Down menurut urutan kelahiran pada berbagai kelompok umur ibu. 

Salah satu tujuan studi epidemiologi analitik adalah menaksir kekuatan hubungan atau 
besarnya pengaruh paparan terhadap terjadinya penyakit. Dalam hal ini studi epidemiologi 
analitik dituntut untuk tidak hanya memberikan hasil yang valid (benar) tetapi juga hasil yang 
memiliki presisi tinggi. Apakah presisi? Presisi adalah ketelitian dalam penaksiran tentang 
hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit, yang secara teknis ditunjukkan oleh lebar 
taksiran interval tentang hubungan/ pengaruh tersebut. Makin sempit lebar taksiran interval, 
makin tinggi presisi tasiran tentang hubungan/ pengaruh paparan terhadap penyakit tersebut. 
Sebagai contoh, Sairenchi et al. (2004) melakukan studi kohor retrospektif di Jepang untuk 
meneliti hubungan antara merokok dan diabetes melitus tipe 2. Studi tersebut mengobservasi 
39,528 laki-laki nondiabetik dan 88,613 perempuan nondiabetik berusia 40-79 tahun yang 
menjalani pemeriksaan umum kesehatan dari 1993 hingga 2002. Rasio Risiko (disingkat RR) 
untuk mengalami diabetes menurut kebiasan merokok dihitung dengan analisis regresi Cox.  

Studi itu menemukan, dibandingkan dengan bukan perokok, RR untuk diabetes pada 
perokok kini (current smoker), setelah mengontrol pengaruh umur, tekanan darah sistolik, 
penggunaan obat antihipertensi, asupan alkohol, riwayat diabetes orangtua, indeks massa 
tubuh, status puasa, konsentrasi gula darah, tingkat kolesterol HDL dan total, dan bentuk 
logaritme dari tingkat trigliserida, adalah 1.27 (CI95% 1.16 sd 1.38) pada laki-laki dan 1.39 
(CI95% CI 1.20 sd 1.61) pada perempuan. Taksiran tentang hubungan antara merokok dan 
diabetes melitus tipe 2 tersebut memiliki presisi yang tinggi, karena menunjukkan rentang 
taksiran CI95% yang sempit. 

CABANG EPIDEMIOLOGI 

Epidemiologi dalam bentuk premordial telah dikenal sejak 20 abad yang lalu ketika 
Hippocrates mengemukakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi terjadinya penyakit 
dalam tulisannya “On Airs, Waters, and Places”. Tetapi baru pada abad kesembilanbelas 
distribusi penyakit pada kelompok-kelompok manusia dianalisis secara kuantitatif. Abad 
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Gambar 11  Hubungan dosis-respons antara jumlah sigaret 
yang diisap per hari dan insidensi Ca paru (Ca bronkhus) 
per 105 orang-tahun, disesuaikan menurut umur, dengan 

Confidence Interval 90%. Sumber: Doll dan Peto, 1978 

Insidensi Ca 
bronkhus per 
105 orang-
tahun 

Dosis (sigaret/ hari) 

kesembilanbelas ditandai tidak hanya dimulainya formalitas epidemiologi sebagai sains, tetapi 
juga awal dari sejumlah pencapaian spektakuler riset epidemiologi. Sejak investigasi outbreak 
kolera yang dilakukan John Snow pada 1854, berbagai studi epidemiologi telah dilakukan 
untuk meneliti hubungan antara proses fisik, kimia, biologi, sosial, dan politik, dengan 
peningkatan terjadinya penyakit.  

Epidemiologi dalam bentuk modern merupakan disiplin ilmu yang relatif baru, dimulai 
pada awal abad keduapuluh. Aneka metode analisis data kuantitatif dikembangkan untuk 
mempelajari kejadian penyakit kronis non-infeksi yang cenderung meningkat di negara-negara 
Barat. Contoh, Doll dan Peto (1978) melaporkan salah satu hasil studi kohor The British Doctor 
Study yang dimulai tahun 1950an. Doll dan Peto memeragakan hubungan dosis-respons antara 
jumlah sigaret tembakau yang diisap dan insidensi Ca paru (Ca bronkhus) per 105 orang-tahun 
(Gambar  11).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sesuai dengan kriteria kausasi Hill, hubungan dosis-respons yang ditunjukkan dalam 
studi kohor itu memperkuat keyakinan bahwa hubungan antara merokok tembakau dan Ca 
paru merupakan hubungan kausal. Hubungan dosis-respons tersebut sekaligus menjelaskan 
mengapa Ca bronkhus lebih banyak terjadi di bagian atas daripada bagian bawah bronkhus 
(Doll dan Peto, 1978). Sejak “The British Doctor Study” mempublikasikan hasil-hasil riset untuk 
pertama kali, banyak studi kohor dan studi kasus-kontrol dilakukan untuk meneliti peran 
etiologis dari faktor-faktor gaya hidup, faktor okupasi, virus, dan diet, terhadap risiko 
terjadinya penyakit kronis, misalnya kanker. 

Umumnya analisis yang digunakan epidemiologi klasik John Snow dalam meneliti 
epidemiologi penyakit infeksi, maupun yang digunakan epidemiologi modern The Framingham 
Study (AS) dan The British Doctor Study (Inggris) dalam meneliti penyakit kronis non-infeksi, 
masih menggunakan pendekatan epidemiologi “Black box”, tanpa perlu mengetahui isi dari 
kotak hitam. Kini epidemiologi telah berkembang pesat menjadi berbagai cabang, antara lain 
epidemiologi molekuler yang memperluas metode analisis epidemiologi konvensional dengan 
mengukur isi kotak hitam, yakni patogenesis penyakit yang terjadi dalam kontinum paparan-
penyakit. Beberapa di antara aneka cabang epidemiologi dibahas sebagai berikut.  
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Penyakit Paparan Penyakit 

Pendekatan epidemiologi 
tradisional tidak perlu 
melihat isi “Black box” 

Pendekatan 
epidemiologi molekuler 
melihat isi “Black box” 

Paparan 

Gambar 12  Pendekatan epidemiologi molekuler 
dibandingkan dengan epidemiologi tradisional 

(“Black box epidemiology”) 

Black box Black box 

Epidemiologi Molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang 
mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level 
molekul dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga 
dan populasi (Mathema et al., 2006; Wikipedia, 2011a). Kata epidemiologi molekuler 
digunakan pertama kali oleh Kilbourne pada 1973 dalam artikel "The molecular epidemiology of 
influenza". Disiplin epidemiologi molekuler makin dikenal luas dengan terbitnya buku teks 
"Molecular Epidemiology: Principles and Practice" yang ditulis Schulte dan Perera (Wikipedia, 
2011a).  Buku itu menjelaskan peran vital pengukuran dan pemanfaatan biologic marker 
(biomarker) di tingkat molekul dan gen untuk memahami mekanisme yang melatari terjadinya 
penyakit pada populasi, dan memanfaatkan pengetahuan itu untuk mengendalikan penyakit. 

Epidemiologi molekuler bersifat multidisipliner, mengintegrasikan biologi molekuler, 
kedokteran klinis, biostatistika, dan epidemiologi. Epidemiologi molekuler memadukan metode 
epidemiologi konvensional dengan kemajuan-kemajuan di bidang riset biologi seluler, 
molekuler, dan riset genetika, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang riwayat 
alamiah penyakit, mekanisme yang melatari terjadinya suatu penyakit pada populasi, 
mengembangkan teori-teori baru tentang kausasi penyakit, dengan memberikan perhatian 
kepada interaksi yang kompleks dalam proses terjadinya penyakit (Foxman dan Riley, 2001; 
Kufe et al., 2003; Dorman, 2011). Jika metode epidemiologi tradisional (klasik) sering 
menggunakan pendekatan “Black box”, yaitu mempelajari hubungan antara paparan dan 
penyakit tanpa perlu mengetahui secara mendalam patogensis penyakit tersebut, maka metode 
epidemiologi molekuler meningkatkan pemahaman tentang patogenesis penyakit dengan cara 
mengidentifikasi mekanisme, molekul, dan gen, yang terjadi di dalam “Black box”, yang 
mempengaruhi terjadinya penyakit (Spitz dan Bondy, 2010; Dorman, 2011) (Gambar 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riset epidemiologi molekuler berguna untuk meningkatkan bukti kausasi dengan cara 
memberikan penjelasan biologis yang masuk di akal (biological plausbility) dan koherensi hasil 
riset lintas disiplin tentang hubungan paparan-penyakit, sesuai dengan kriteria kausasi Hill 
(Spitz dan Bondy, 2010).  

Salah satu teknologi kunci dari biologi molekuler yang dimanfaatkan dalam riset 
epidemiologi adalah identifikasi dan pengukuran biomarker. Biomarkers merupakan substansi 
biologis, kimiawi, atau fisik, yang bisa dideteksi dan diukur pada berbagai bagian tubuh, 
misalnya darah dan jaringan. Biomarker dapat menunjukkan proses yang normal maupun 
patologis yang terjadi di dalam tubuh. Biomarker dapat berbentuk sel tertentu, molekul, gen, 
produk gen, enzim, atau hormon. Biomarker bisa digunakan untuk tujuan diagnostik (tropinin 
jantung untuk diagnosis infark otot jantung), proses penyakit (C-reactive protein/ untuk 
inflamasi), derajat penyakit (misalnya, brain nutriuretic peptide/ BNP untuk kegagalan jantung 
kongestif), prognosis penyakit (biomarker kanker), dan biomarker untuk memonitor respons 
klinis intervensi (misalnya, HbA1c untuk terapi antidiabetik). Informasi yang diperoleh dari 
biomarker dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan penyakit, 
mengimplementasikan program pencegahan penyakit, dan memonitor respons klinis intervensi 
(Bonassi dan Au, 2002). Jadi identifikasi dan pengukuran biomarker berguna untuk membantu 
memecahkan masalah-masalah epidemiologis dan kedokteran, dengan cara membantu 
diagnosis dini, pencegahan penyakit, identifikasi sasaran terapi, memonitor respons terapi, dan 
sebagainya. Epidemiologi molekuler telah diterapkan pada berbagai bidang, antara lain 
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Gambar 13 Epidemiologi molekuler dalam meneliti 
interaksi gen-lingkungan. Sumber: Adaptasi Perera 

dan Weinsten, 2000; Kufe et al., 2003 

epidemiologi kanker, epidemiologi penyakit infeksi, dan epidemiologi lingkungan (Vineis dan 
Perera, 2007; Dorman, 2011). 

Sebagai contoh, Ikeda et al. (2011) melakukan studi kohor selama 3 tahun untuk menguji 
apakah biomarker ADAMTS13 plasma pada pasien hepatitis B dan C kronis bisa digunakan 
untuk memprediksi terjadinya karsinoma hepatoseluler (hepatocellular carcinoma, HCC). 
Peneliti mengevaluasi ADAMTS13 plasma sebagai biomarker potensial sel bintang hepar 
(hepatic stellate cells) pada pasien hepatitis B dan C kronis, dengan dan tanpa HCC. Singkat 
kata, Ikeda et al. (2011) menyimpulkan, aktivitas ADAMTS13 plasma yang tinggi merupakan 
risiko untuk terjadinya HCC pada pasien dengan penyakit hati kronis. Implikasi klinis studi 
tersebut, ADAMTS13 plasma sebagai biomarker potensial untuk sel bintang hepar berguna 
untuk memprediksi hepatokarsinogenesis. 

Epidemiologi Genetik. Berhubungan erat dengan epidemiologi molekuler adalah 
epidemiologi genetik. Morton (1982) dikutip Wikipedia (2011c) mendefinisikan epidemiologi 
genetik "a science which deals with the etiology, distribution, and control of disease in groups of 
relatives and with inherited causes of disease in populations". Epidemiologi genetik merupakan 
cabang epidemiologi yang mempelajari peran faktor-faktor genetik dan interaksinya dengan 
faktor lingkungan dalam  mempengaruhi terjadinya penyakit dan pewarisan (inheritance) 
penyakit pada kelompok-kelompok  dan populasi.

 

Mengapa mempelajari faktor genetik terhadap terjadinya penyakit? Untuk menjawab 
pertanyaan itu perlu diketahui bahwa gen adalah segmen dari DNA (suatu asam nukleat, yaitu 
deoxyribonucleic acid)  yang membawa informasi genetik yang memberikan instruksi untuk 
perkembangan dan fungsi semua organisme hidup. Variasi dalam sekuensi (urutan) DNA pada 
manusia dapat mempengaruhi terjadinya penyakit pada manusia dan respons manusia 
terhadap patogen, bahan kimia, obat, vaksin, dan agen lainnya (Wikipedia, 2011c).  

Hampir semua penyakit pada manusia memiliki komponen genetik. Pola komponen 
genetik bervariasi, mulai dari hubungan kausal sederhana di mana  sebuah mutasi diperlukan 
(necessary) dan cukup (sufficient) untuk menimbulkan penyakit (disebut Mendelian traits) 
hingga karakteristik genetik kompleks di mana aneka faktor, baik genetik maupun lingkungan, 
memberikan kontribusi terhadap kerentanan individu/ keluarga/ populasi untuk mengalami 
penyakit (Yale University, 2011; Wikipedia, 2011c). 

Sebagai contoh, Gambar 13 menyajikan fase epidemiologi molekuler dalam penelitian 
interaksi gen-lingkungan yang mempengaruhi risiko terjadinya kanker. Manusia umumnya 
terpapar oleh faktor lingkungan berupa campuran kimia  kompleks (misalnya, asap rokok, 
polusi udara, polusi di tempat kerja, bahan makanan, pestisida).  Campuran kimia kompleks 
tersebut bisa mengandung bahan karsinogenik (berpotensi menyebabkan kanker), sehingga 
disebut karsinogen, masuk ke dalam tubuh dan mengalami metabolisme (Perera dan 
Weinstein, 2000; Kufe et al., 2003).  
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Jika campuran kimia kompleks karsinogenik tersebut mengikat bagian DNA (disebut 
DNA adduct), maka ikatan itu disebut aduksi DNA-karsinogen, merupakan awal dari sel 
kanker. Warisan kerentanan pada penjamu (misalnya, CYP1A1, CYP2E1, GSTM1, mikronutrien 
A/C/E, etnisitas, ras, gender, umur) dapat memodulasi faktor lingkungan, terjadi interaksi 
antara penjamu dan faktor lingkungan, yang mempengaruhi metabolisme karsinogen. Di 
samping itu warisan kerentanan dapat mereparasi kerusakan DNA dengan  mengurangi atau 
menyingkirkan seluruh beban kerusakan. Sebaliknya warisan kerentanan bisa  mempengaruhi 
terjadinya instabilitas genomik dan menyebabkan efek preklinik berupa perubahan genetik 
(mutasi gen), aberasi kromosom, aktivasi onkogen, dan inaktivasi gen supresor tumor (Perera 
dan Weinstein, 2000; Kufe et al., 2003). 

Dosis internal dan dosis molekuler paparan faktor lingkungan (yakni, campuran kimia 
kompleks karsinogenik) mempengaruhi terjadinya aduksi DNA-karsinogen dan efek preklinik 
(mutasi gen, dan sebagainya).  Dewasa ini dosimetri internal paling banyak dilakukan untuk 
mengukur paparan karsinogen dan bahan toksik lainnya, terutama di tempat kerja. Biomarker 
dosis internal memiliki presisi, reliabilitas, dan relevansi yang tinggi dengan risiko individu, 
sehingga banyak digunakan bersama dengan pendekatan tradisional epidemiologi dalam 
mengukur paparan, misalnya pengukuran konsentrasi agen di ruangan tempat kerja, 
pengukuran dengan kuesioner tentang riwayat merokok, konsumsi makanan, dan paparan 
lingkungan lainnya. Immmunoassay yang sangat sensitif yang tersedia dewasa ini dapat 
mengukur paparan kimia karsinogenik atau metabolitnya dalam konsentrasi sangat rendah 
pada berbagai sel, jaringan, atau cairan tubuh. Contoh, kadar kotinin dalam serum atau urine 
sebagai hasil dari paparan asap rokok, aflatokin B1 (AFB1) dalam urine yang mencerminkan 
paparan faktor makanan (Perera dan Weinstein, 2000). 

Kelebihan biomarker dosis internal, biomarker ini mencerminkan perbedaan absorpsi, 
metabolisme, bioakumulasi, dan ekskresi paparan agen antar individu. Kekurangannya, 
rentang waktu-paroh (half-lives) biomarker dosis internal individu sangat lebar, mulai dari 
beberapa jam hingga beberapa dekade, sehingga interpretasi hasil dan penerapannya harus 
menyesuaikan waktu paroh tersebut. Kekurangan lainnya, dosimetri internal tidak 
menunjukkan seberapa besar suatu paparan agen telah bereaksi dengan sel atau gen sasaran 
(Perera dan Weinstein, 2000).  

Dosis paparan di tingkat molekul yang telah bereaksi dengan makromolekul seluler 
penting (yaitu, aduksi DNA-karsinogen) disebut “biologically effective dose”. Dewasa ini tengah 
dikembangkan prosedur analisis (assay) untuk mengukur aduksi DNA-karsinogen sebagai 
biomarker molekuler. Pengukuran ini penting karena ikatan aduksi DNA-karsinogen inilah 
yang menginduksi mutasi pada gen-gen penting. Kelebihannya, hasil pengukuran aduksi DNA-
karsinogen tidak hanya mencerminkan perbedaan individual absorpsi dan distribusi tetapi juga 
perbedaan metabolisme (aktivasi versus detoksifikasi) karsinogen, serta besarnya reparasi 
aduksi DNA-karsinogen yang telah berlangsung pasca paparan karsinogen (Perera dan 
Weinstein, 2000).  

Kekurangannya, DNA dari jaringan sasaran tidak mudah diakses, sehingga sebagai 
gantinya digunakan sel-sel atau jaringan perantara (misalnya, sel darah tepi, sel bukalis, atau 
plasenta). Kekurangan lainnya,  level aduksi DNA-karsinogen lebih mencerminkan reparasi 
DNA dan pembaruan jaringan yang berlangsung beberapa bulan terakhir daripada paparan 
yang terjadi lebih lama (Perera dan Weinstein, 2000).  

Dewasa ini telah diidentifikasi banyak biomarker molekuler yang dapat digunakan untuk 
mengukur paparan dan menilai dini efek biologi dan molekuler yang merugikan suatu 
kelompok atau populasi. Tetapi manfaat sebagian besar biomarker molekuler belum divalidasi 
melalui riset, sehingga belum bisa digunakan secara rutin dalam skrining, diagnosis, dan 
prediksi kuantitatif risiko mengalami penyakit (Perera dan Weinstein, 2000).  

Sebagai contoh, Lin et al. (2011) melakukan studi kohor berbasis populasi untuk menguji 
apakah variasi di dalam sejumlah gen tertentu dalam mekanisme biologis terjadinya progresi 
kanker prostat bisa digunakan untuk membedakan pasien yang berisiko tinggi untuk 
mengalami kematian karena kanker prostat. Peneliti melakukan penjenisan gen (genotyping) 
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terhadap 937 single nucleotide polymorphisms (SNPs) pada 156 gen pada kohor berbasis 
populasi yang terdiri atas 1,309 pasien kanker prostat. Lin et al. (2011) menyimpulkan, varian 
genetik yang terdapat pada gen-gen LEPR, CRY1, RNASEL, IL4, dan ARVCF merupakan 
biomarker yang memiliki hubungan yang secara statistik signifikan dengan kematian spesifik 
kanker prostat. Pasien dengan 4 hingga 5 genotipe berisiko memiliki risiko untuk mengalami 
kematian spesifik kanker prostat 1.5 kali lebih besar daripada pasien dengan 0 hingga 2 
genotipe berisiko (RR=1.5; CI95% 1.2 hingga 1.9). Risiko tersebut meningkat dengan jumlah 
genotipe berisiko (Ptrend = 0.001).  

Faktor genetik dan usia jelas penting dalam mempengaruhi kerentanan individu terhadap 
karsinogen. Dalam beberapa bentuk kanker yang jarang, faktor keturunan (warisan) bahkan 
memainkan peran yang sangat menentukan. Tetapi terjadinya kanker pada manusia bukan 
melulu akibat dari proses yang tidak bisa dihindari. Peran faktor eksternal (lingkungan) 
memberikan peluang yang terbesar untuk upaya pencegahan primer. Riset epidemiologi 
molekuler/ genetik berguna untuk menemukan instrumen yang kuat untuk melakukan 
pencegahan primer, yaitu suatu sistem peringatan dini (early warning system) yang bisa 
mengidentifikasi karsinogen lingkungan, yang dapat menunjukkan risiko sebelum terjadi 
proses malignansi (Perera dan Weinstein, 2000). 

Epidemiologi Kanker. Epidemiologi kanker merupakan cabang epidemiologi yang bertujuan 
mempelajari distribusi dan kausa kanker, mengembangkan terapi kanker yang lebih efektif 
untuk mengendalikan masalah kanker pada populasi. 

Hasil riset epidemiologi menunjukkan, lebih dari sepertiga kematian karena kanker di 
seluruh dunia disebabkan oleh faktor risiko yang bisa diubah (modifiable risk factors), meliputi: 
(1) Merokok tembakau; (2) Minuman beralkohol; (3) Diet rendah buah dan sayur; (4) Kurang 
aktivitas fisik; (5) Obesitas; (6) Transmisi seksual HPV.  Merokok tembakau berhubungan kuat 
dengan kanker paru, mulut, dan nasofaring. Minuman beralkohol berhubungan dengan kanker 
mulut, esofagus, payudara, dan kanker lainnya. Diet rendah buah dan sayur meningkatkan 
risiko penyakit jantung koroner (PJK). Kurang aktivitas fisik berhubungan dengan peningkatan 
risiko kanker kolon, payudara, dan beberapa kanker lainnya. Obesitas berhubungan dengan 
kanker kolon, payudara, endometrium, adenokarsinoma esofagus, dan kanker lainnya. 
Transmisi seksual human papillomavirus (HPV) menyebabkan kanker serviks dan kanker anus 
(Wikipedia, 2011d; Ryan et al., 2011). 

Di samping itu terdapat sejumlah paparan lingkungan lainnya dan gaya hidup yang 
merupakan faktor risiko kanker. Penggunaan hormon replacement therapy menyebabkan 
kanker payudara. Paparan asbestos dan merokok tembakau di tempat kerja meningkatkan 
risiko kanker paru dan mesotelioma. Paparan benzena di tempat kerja meningkatkan risiko 
leukemia (Wikipedia, 2011d).  
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