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PENGERTIAN

Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu
(Epi=pada, Demos=penduduk, logos = ilmu), dengan
demikian epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari
hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat.



BANYAK DEFINISI TENTANG EPIDEMIOLOGI, BEBERAPA

DIANTARANYA

a. W.H. Welch

Suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, perjalanan, dan pencegahan penyakit,

terutama penyakit infeksi menular. Dalam perkembangannya, masalah yang

dihadapi penduduk tidak hanya penyakit menular saja, melainkan juga penyakit

tidak menular, penyakit degenaratif, kanker, penyakit jiwa, kecelakaan lalu

lintas, dan sebagainya. Oleh karena batasan epidemiologi menjadi lebih

berkembang.

b. Mausner dan Kramer

Studi tentang distribusi dan determinan dari penyakit dan kecelakaan pada
populasi manusia.



c. Last
Studi tentang distribusi dan determinan tentang keadaan atau kejadian yang berkaitan
dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasi studi untuk menanggulangi
masalah kesehatan.

d. Mac Mahon dan Pugh
Epidemiologi adalah sebagai cabang ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan
faktor-faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada manusia.

e. Omran
Epidemiologi adalah suatu studi mengenai terjadinya distribusi keadaan kesehatan,
penyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya dan akibat-akibatpenyakit dan perubahan pada penduduk, begitu juga determinannya dan akibat-akibat
yang terjadi pada kelompok penduduk.

f. W.H. Frost
Epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari timbulnya, distribusi, dan jenis penyakit
pada manusia menurut waktu dan tempat.

g. Azrul Azwar
Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah
kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah
kesehatan.



Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3
komponen penting yang ada dalam epidemiologi, sebagai
berikut :

1) Frekuensi masalah kesehatan1) Frekuensi masalah kesehatan
2) Penyebaran masalah kesehatan
3) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah

kesehatan.



KEGUNAAN STUDI EPIDEMIOLOGI
(BROWNSON AND PETITI, 1998):

1. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi
kesehatan (agent, host, dan lingkungan) sebagai dasar
(ilmiah) untuk tindakan penyakit, kecelakaan (injury) dan
promosi kesehatan.
2. Menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan2. Menentukan penyebab utama kesakitan, kecacatan, dan
kematian untuk menetapkan prioritas tindakan dan riset.
3. Mengidentifikasi kelompok penduduk risiko tinggi dari
suatu penyakit, sehingga tindakan dapat segera
diprioritaskan.
4. Mengevaluasi efektifitas program-program kesehatan
dan upaya pelayanan dalam rangka peningkatan
kesehatan penduduk.



FREKUENSIFREKUENSI
DISTRIBUSI / PENYEBARAN
FAKTOR DETERMINANT



EPIDEMIOLOGIEPIDEMIOLOGI
IlmuIlmu ygyg mempelajarimempelajari masalahmasalah keshkesh..

PdPd sekelompoksekelompok manusiamanusia

PENYEBARANPENYEBARAN

OrangOrang (Man)(Man)
TempatTempat (Place)(Place)

FAKTOR DETERMINANFAKTOR DETERMINAN

Merumuskan HipotesaMerumuskan Hipotesa
Uji HipotesaUji Hipotesa

FREKUENSIFREKUENSI

••Menemukan/Menemukan/
identifikasiidentifikasi

OrangOrang (Man)(Man)
TempatTempat (Place)(Place)
WaktuWaktu (Time)(Time)

Uji HipotesaUji Hipotesa
Tarik KesimpulanTarik Kesimpulan

••Menemukan/Menemukan/
identifikasiidentifikasi
••MengukurMengukur

EPIDEMIOLOGI
DESKRIPTIF

EPIDEMIOLOGI
ANALITIK



PERHATIAN EPIDEMIOLOGI :

 Kematian

 Kesakitan

 Ketidakmampuan

 Status kesehatan umum

Target Studi Epidemiologi :

- Kelompok penduduk atau masyarakat

- Membandingkan antar kelompok

- Kelompok berkarakteristik dan tidak



EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF

Studi yang menggambarkan suatu kejadian penyakit/
masalah kesehatan berdasarkan karakteristik orang (person
), tempat ( place ) dan waktu ( time ). Menjawab pertanyaan
Who, What, When, where

EPIDEMIOLOGI ANALITIKEPIDEMIOLOGI ANALITIK
Studi yang menjelaskan mengapa penyakit/masalah
kesehatan timbul. Mencari sebab-akibat. Menjawab
pertanyaan Why / How.

Epidemiologi yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan
hubungan kausal antara faktor resiko dengan penyakit.



EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF

Studi yang menggambarkan suatu
kejadian penyakit/ masalah kesehatan
pada sekelompok manusia berdasarkanpada sekelompok manusia berdasarkan
karakteristik orang (person ), tempat

(place ) dan waktu ( time ). Menjawab
pertanyaan Who, What, When, Where.



Upaya mencari frekuensi distribusi penyakit berdasarkan
epidemiologi deskriptif dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan :

Siapa yang terkena?
Bilamana hal tersebut terjadi?
Bagaimana terjadinya?Bagaimana terjadinya?
Dimana kejadian tersebut?
Berapa jumlah orang yang terkena?
Bagaimana penyebarannya?
Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena?



TUJUAN EPIDEMIOLOGI DESKRIPTIF ADALAH

1. Untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah
kesehatan sehingga dapat diduga kelompok mana di
masyarakat yang paling banyak terserang.

Untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada2. Untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada
berbagai kelompok.

3. Untuk mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang
mungkin berhubungan terhadap masalah kesehatan
(menjadi dasar suatu formulasi hipotesis).



CIRI –CIRI MANUSIA ( person )

- Menjawab pertanyaan ‘ Siapa yang menderita sakit?’
- Sering ditemukan suatu masalah kesehatan tertentu diderita oleh

kelompok orang tertentu saja (umur tertentu, jenis kelamin tertentu,
dsb)

UMUR :

- Ada kaitannya dengan daya tahan tubuh
- Ada kaitannya dengan ancaman terhadap kesehatan ( mis: dewasa

bekerja ditempat yg berbahaya )
- Ada kaitannya dengan kebiasaan hidup



JENIS KELAMIN

- Terdapatnya perbedaan anatomi dan fisiologi antara pria dan
wanita ( mis: ca prostat, ca cervix )

- Terdapatnya perbedaan kebiasaan hidup antara pria dan
wanita ( mis: banyak ca paru pada pria karena pria lebih
banyak merokok dibandingkan wanita)banyak merokok dibandingkan wanita)

- Terdapatnya perbedaan macam pekerjaan . (penyakit akibat
kerja tertentu lebih panyak pada pria )

GOLONGAN ETNIK ( = ras, suku )

- Terdapat perbedaan kebiasaan dan ataupun bentuk biologis
yang dimiliki



AGAMA

- Kebiasaan tertentu yang dimiliki oleh agama tertentu akan
mempengaruhi corak perilaku yang diperlihatkan ( mis:
kebiasaan menyunat akan mengurangi risiko terkena kanker
penis )

STATUS PERKAWINANSTATUS PERKAWINAN

- Yang dimaksud dengan perkawinan disini bukan menunjuk
kepada status jejaka atau perawan, melainkan perupakan
persekutuan antara dua jenis kelamin yang berbeda dalam
bentuk keluarga (suami, isteri, anak-anak) yang diakui secara
sah.

- Perilaku orang yang belum menikah berbeda dengan yang sudah
menikah



PEKERJAANPEKERJAAN

-- Adanya risiko pekerjaan (buruh tambangAdanya risiko pekerjaan (buruh tambang –– silicosis)silicosis)

-- Adanya seleksi alam dalam memilih pekerjaan (orang lemahAdanya seleksi alam dalam memilih pekerjaan (orang lemah
akan menghindari pekerjaan fisik yang berat)akan menghindari pekerjaan fisik yang berat)

STATUS SOSIAL EKONOMISTATUS SOSIAL EKONOMI

-- Terdapatnya perbedaan kemampuan ekonomis dalamTerdapatnya perbedaan kemampuan ekonomis dalam
mencegah dan atau mengobati penyakit.mencegah dan atau mengobati penyakit.

-- Terdapatnya perbedaan sikap hidup dan perilaku yang dimilikiTerdapatnya perbedaan sikap hidup dan perilaku yang dimiliki
(pola makan, life style,)(pola makan, life style,)



CIRI –CIRI TEMPAT ( place )

- Menjawab pertanyaan ‘Dimanakah paling besar/kecil proporsi/rate
dari suatu penyakit?’

- Dengan diketahuinya tempat terjadinya masalah kesehatan akan
dapat diketahui juga beberapa hal lainnya (jumlah dan jenis
masalah kesehatan disuatu tempat, hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu tempat, dugaan
masalah kesehatan disuatu tempat, hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mengatasi masalah kesehatan di suatu tempat, dugaan
tentang faktor penyebab/risiko suatu masalah kesehatan)

KEADAAN GEOGRAFIS (Letak wilayah, struktur tanah, curah hujan,
kelembaban, sinar matahari, suhu udara, dsb.)

KEADAAN PENDUDUK

KEADAAN PELAYANAN KESEHATAN



CIRI –CIRI WAKTU ( time )

- Menjawab pertanyaan ‘Kapan penyakit
banyak/sedikit terjadi?

- Dengan diketahuinya waktu terjadinya- Dengan diketahuinya waktu terjadinya
penyakit dan penyebarannya, maka
dapat membantu memahami kecepatan
perjalanan penyakit dan lama
terjangkitnya penyakit.
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