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I. Pendahuluan  

     Epidemiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kesehatan dan penyakit 

dalam populasi. Penelitian epidemiologi bertujuan untuk menggambarkan 

kesehatan populasi, mendeteksi pola penyebab kesehatan yang buruk serta 

mengidentifikasi cara yang efektif untuk mengendalikan penyakit. Perencanaan 

penelitian dimulai dengan pengembangan pertanyaan penelitian. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan desain penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara paparan dan penyakit.1–3 

    Penelitian epidemiologi menggunakan beragam jenis desain penelitian yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama berdasarkan keterlibatan intervensi, 

yaitu penelitian observasional dan penelitian eksperimental.  Pemahaman tentang 

jenis-jenis desain penelitian memiliki peran penting dalam kualitas, pelaksanaan, 

dan interpretasi penelitian. Desain penelitian dapat memberikan informasi yang 

bernilai ketika dilakukan dan diinterpretasikan secara tepat.4–6 Sari kepustakaan ini 

bertujuan membahas berbagai jenis desain penelitian serta masing-masing 

kelebihan dan kelemahan desain penelitian.  

 

II. Desain Penelitian 

     Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang disusun untuk membantu 

peneliti memperoleh jawaban pertanyaan penelitian. Pemilihan desain penelitian 

harus sesuai dengan masalah yang diteliti dan didukung secara memadai untuk 

mendeteksi perbedaan yang berarti. Masalah paling umum dari desain penelitian 

berhubungan dengan ukuran sampel. Desain penelitian berguna dalam menentukan 

langkah preventif, kuratif dan memperkirakan besarnya risiko penyakit. Desain 

penelitian dan metode statistik telah menjadi komponen inti dari penelitian medis, 

seiring waktu metodologi penelitian semakin beragam.6–8 

     Desain penelitian memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan keterlibatan 

intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Klasifikasi ini 

dibagi menjadi dua jenis yaitu penelitian observasional dan penelitian 

eksperimental. Penelitian observasional meliputi laporan kasus, serial kasus, kasus 

kontrol, potong lintang dan kohort. Penelitian eksperimental meliputi uji klinis dan 
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meta-analisis.  Penelitian eksperimental memiliki level validitas yang paling tinggi 

dibandingkan kohort, kasus kontrol, potong lintang, serial kasus dan laporan kasus. 

Gambar 2.1 menjelaskan kekuatan relatif dari perbedaan desain penelitian.3,4,9 

Gambar 2.1 Piramida validitas 
  Dikutip dari: Cantor3 
 

     Berdasarkan keterlibatan analisis statistika, klasifikasi desain penelitian dapat 

dibagi menjadi dua jenis yaitu penelitian deskriptif dan analitik.  Penelitian 

deskriptif hanya mendeskripsikan karakteristik dari subjek penelitian. Penelitian 

analitik mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dan menganalisis hubungan 

antara hasil penelitian dengan faktor risiko atau paparan.5,6,9 

     Desain penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu dalam pengumpulan 

data yaitu retrospektif dan prospektif. Penelitian retrospektif mengambil data dari 

masa lalu, baik melalui catatan yang dibuat pada waktu lalu atau dengan meminta 

peserta untuk mengingat paparan atau hasil yang terjadi. Penelitian prospektif 

mengambil data subjek kedepan untuk meneliti peristiwa yang belum terjadi.4,5,10 

 

2.1. Penelitian Observasional 

     Penelitian observasional adalah pengamatan atau pengukuran terhadap berbagai 

jenis subjek penelitian yang dilakukan menurut keadaan alamiah, tanpa ada 

manipulasi atau intervensi dari peneliti. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi 

karakteristik, perilaku dan paparan pada subjek dengan penyakit, kondisi atau 

komplikasi tertentu. Peneliti sebagai investigator tidak melakukan tindakan 
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terhadap subjek penelitian, tetapi mengamati secara alami hubungan antara faktor 

risiko dengan hasil observasi.3,7,9 

 

2.1.1. Laporan Kasus 

     Laporan kasus adalah penelitian yang mendeskripsikan kelainan, penyakit, 

sindrom yang jarang ditemukan atau penyakit yang biasa ditemukan namun 

memiliki presentasi yang tidak lazim. Respon yang tidak lazim terhadap 

pengobatan penyakit juga sering dilaporkan dalam laporan kasus. Pengembangan 

prosedur atau teknik baru sering diawali dengan laporan atau serial kasus.3,6,11 

     Laporan kasus biasanya dimulai dengan deskripsi kasus yang disajikan secara 

kronologis sejak kasus pertama kali diperiksa, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, 

pemeriksaan penunjang sampai penegakan diagnosis dan penentuan tata laksana. 

Laporan kasus dilengkapi dengan diskusi membandingkan penemuan tersebut 

dengan kasus serupa yang pernah dilaporkan dalam kepustakaan dunia. Laporan 

kasus hanya dapat menyimpulkan penemuan atau mekanisme yang tidak terduga 

dari suatu penyakit.6,7,11  

 

2.1.2. Serial Kasus 

     Serial kasus adalah penelitian pada sekelompok pasien dengan diagnosis yang 

sama, pasien diikuti untuk ditelaah perjalanan alami penyakit baik dari presentasi 

klinis, riwayat dan prognosisnya. Serial kasus membantu untuk memahami 

distribusi penyakit dalam populasi dan mempelajari variasi penyakit dari waktu ke 

waktu. Serial kasus bisa mencakup penyakit yang sering ditemukan namun terdapat 

hal-hal khusus yang layak untuk dipublikasi misalnya terdapatnya perubahan 

manifestasi klinis, laboratorium, ataupun perjalanan penyakit yang tidak lazim. 

Serial kasus yang seringkali dilakukan adalah pengaruh tindakan pengobatan pada 

sejumlah kasus.3,4,6,11 

     Kelemahan dari serial kasus terletak pada kualitas data karena tidak ada 

standarisasi pengumpulan informasi pasien, pengukuran, tes, dan evaluasi lainnya. 

Kelebihan serial kasus yaitu berguna dalam memberikan data awal untuk uji klinis. 

Serial kasus berperan penting dalam penelitian epidemiologi untuk mempelajari 

gejala penyakit dan membentuk definisi kasus.4,6,11,12 
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2.1.3. Potong Lintang 

     Penelitian potong lintang adalah penelitian yang mengevaluasi pajanan dan hasil 

penyakit pada satu waktu tertentu secara bersamaan. Potong lintang 

menghubungkan status pajanan atau faktor risiko dengan terjadinya penyakit tanpa 

meneliti urutan waktu dari perkembangan penyakit. Pemilihan subjek penelitian 

dilakukan secara acak dari populasi yang ada, kemudian dilakukan pemeriksaan 

terhadap status penyakit dan faktor risiko yang dimiliki oleh subjek penelitian.3–5,13     

Gambar 2.2. Struktur desain penelitian potong lintang 
                                                     Dikutip dari : Webb P7 

 

     Potong lintang merupakan desain penelitian yang dapat digunakan untuk 

menghitung angka prevalensi. Prevalensi adalah proporsi dari individu yang 

memiliki penyakit pada suatu populasi dalam waktu tertentu. Prevalensi berguna 

untuk mengukur beban penyakit dalam populasi. Gambar 2.2 mengilustrasikan 

struktur desain studi potong lintang dalam menilai peran pajanan atau faktor risiko 

dengan terjadinya penyakit diukur pada waktu yang sama.7,9,10 

     Hasil pengukuran data potong lintang disajikan dalam tabel 2.1. Perbandingan 

antara prevalensi kasus atau efek pada kelompok dengan faktor risiko dengan 

prevalensi kasus pada kelompok tanpa faktor risiko dinyatakan dengan Prevalence 

Ratio (PR). Prevalence ratio dikalkulasikan dengan rumus PR=a/(a+b):c/(c/d). 

Interpretasi hasil dari prevalence ratio jika bernilai sama dengan satu berarti tidak 

ada hubungan antara faktor risiko dengan penyakit.  Nilai prevalence ratio kurang 

dari satu berarti faktor risiko memiliki asosiasi negatif dengan terjadinya penyakit. 

Nilai prevalence ratio lebih dari satu berarti faktor risiko tersebut memiliki asosiasi 

positif dengan terjadinya penyakit 5,6,10 
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     Kelebihan penelitian potong lintang yaitu memiliki waktu yang singkat untuk 

dikerjakan. Potong lintang adalah desain penelitian yang tepat untuk meneliti 

penyakit dengan onset yang lama (slow onset) dan lama sakit (duration of illness) 

yang panjang. Kekurangan potong lintang yaitu memiliki bukti yang lemah dalam 

hubungan kausalitas karena tidak diketahui paparan atau penyakit yang lebih dulu 

terjadi. Potong lintang tidak dapat digunakan untuk mengetahui angka insidensi dan 

tidak menggambarkan perjalanan penyakit.3,6,7,10,12 

 
Tabel 2.1. Tabel penyajian data penelitian potong lintang 

Efek 

 

Faktor 

risiko 

 Ya Tidak Jumlah 

Ya a b a+b 

Tidak c d c+d 

Jumlah a+c b+d a+b+c+d 
Dikutip dari : Sastroasmoro6 

 

2.1.4. Kasus kontrol 

     Penelitian kasus kontrol merupakan bentuk penelitian retrospektif yang 

menelaah hubungan antara penyakit dengan faktor risiko tertentu dengan 

membandingkan dua kelompok yang berbeda status penyakit berdasarkan faktor 

risiko yang diteliti. Kasus kontrol memilih sebuah grup partisipan dengan penyakit 

tertentu (kasus) dan sebuah grup dari individu sebanding yang bebas dari penyakit 

(kontrol). Pemilihan subjek penelitian dimulai dari efek atau penyakit, lalu 

ditelusuri ke masa lalu untuk mengidentifikasi adanya faktor risiko.7,9,14 

     Penelitian membandingkan karakteristik dari grup kasus dan kontrol, 

menyimpulkan bahwa karakteristik yang berbeda berhubungan dengan terjadinya 

penyakit. Peneliti mendapatkan riwayat pajanan melalui survei pasien atau ulasan 

rekam medis. Kasus kontrol bersifat retrospektif yaitu pengumpulan data terjadi 

sebelum hipotesis terbentuk.5,6,10 

     Penelitian kasus kontrol berguna untuk meneliti penyakit yang langka atau ketika 

hasil yang dievaluasi jarang terjadi. Keunggulan lainnya yaitu dapat meneliti 

berbagai paparan atau faktor risiko sekaligus dalam satu penelitian. Kasus kontrol 

memiliki waktu penelitian yang lebih singkat dan biaya yang lebih rendah 
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dibandingkan dengan penelitian kohort atau uji klinis.  Gambar 2.3 

mengilustrasikan struktur penelitian kasus kontrol.6,10,14 

 Gambar 2.3. Skema desain penelitian kasus kontrol 
                           Dikutip dari : Webb7 

 

     Kekurangan penelitian kasus kontrol yaitu potensial terhadap bias seleksi jika 

tidak memiliki grup kontrol yang tepat. Penelitian kasus kontrol potensial terhadap 

recall bias. Kasus kontrol memiliki keterbatasan hanya dapat meneliti satu efek 

hasil atau penyakit..3,5,7,13 

Tabel 2.2. Tabel penyajian data penelitian kasus kontrol 

 Terpapar Tidak terpapar 

Kasus a b 

Kontrol c d 
Dikutip dari : Johnson GJ10 

 

     Mengetahui hubungan antara paparan dengan penyakit diukur dengan Odds 

Ratio (OR) yang merupakan perbandingan peluang paparan pada kasus dengan 

peluang paparan pada kontrol. Tabel 2.3 menyajikan data penelitian kasus kontrol. 

Odds ratio dikalkulasikan dengan rumus OR= (a/b):(c/d)=ad/bc. Interpretasi hasil 

dari odds ratio yaitu bila bernilai sama dengan satu berarti tidak ada hubungan 

antara paparan atau faktor risiko dengan penyakit. Nilai odds ratio lebih dari satu 

berarti paparan atau faktor risiko tersebut berhubungan dengan terjadinya penyakit. 

Nilai odds ratio kurang dari satu berarti paparan atau faktor risiko tersebut 

merupakan faktor protektif atau ada penurunan risiko terjadinya penyakit.4,6,7,10 
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2.1.5. Kohort 

     Kohort adalah bentuk penelitian prospektif untuk menyelidiki hubungan antara 

paparan atau faktor risiko potensial dengan status penyakit pasien. Kohort 

mengidentifikasi subjek yang bebas dari penyakit dan mengklasifikasikan subjek 

berdasarkan ada atau tidaknya paparan atau faktor risiko. Peneliti akan mengikuti 

subjek dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti perkembangan penyakit dan 

mengevaluasi perbedaan status penyakit antara kelompok subjek dengan faktor 

risiko dengan kelompok subjek tanpa faktor risiko. Gambar 2.4 mengilustrasikan 

struktur penelitian kohort.3,7,10 

 

  Gambar 2.4. Skema desain penelitian kohort 
                                  Dikutip dari : Webb7 

 

     Penelitian kohort merupakan desain penelitian yang dapat digunakan untuk 

menghitung angka insidensi. Insidensi adalah jumlah dari kasus baru suatu penyakit 

dalam populasi risiko selama  periode waktu tertentu. Analisis dari penelitian 

kohort melibatkan penghitungan baik dari cumulative incidence atau incidence rate. 

Tabel 2.3 menyajikan data penelitian kohort. Perbandingan antara insidens 

terjadinya efek pada kelompok dengan faktor risiko dengan insidens terjadinya efek 

pada kelompok tanpa faktor risiko menghasilkan Relative Risk (RR). Relative risk 

dihitung dengan formula RR=a/(a+b):c/(c+d). Interpretasi hasil dari relative risk 

yaitu jika bernilai sama dengan satu berarti tidak ada hubungan antara faktor risiko 
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dengan penyakit. Nilai relative risk kurang dari satu berarti faktor risiko tersebut 

memiliki asosiasi negatif atau penurunan risiko terjadinya penyakit. Nilai relative 

risk lebih dari satu berarti faktor risiko tersebut merupakan faktor risiko yang 

berbahaya atau berhubungan positif dengan terjadinya penyakit.4,7,10 

 

Tabel 2.3. Tabel penyajian data penelitian kohort 

Efek 

 

Faktor 

risiko 

 Ya Tidak Jumlah 

Ya a b a+b 

Tidak c d c+d 

Jumlah a+c b+d a+b+c+d 
Dikutip dari : Sastroasmoro6 

  

     Kelebihan penelitian kohort yaitu paparan atau faktor risiko diukur sebelum 

terjadinya penyakit sehingga dapat dipastikan paparan mendahului terjadinya 

penyakit. Kohort berguna untuk meneliti paparan atau faktor risiko yang jarang 

terjadi dan dapat meneliti berbagai efek hasil atau penyakit. Kelemahan utama 

dalam desain penelitian ini adalah membutuhkan biaya yang lebih mahal dan waktu 

penelitian yang lama. Kohort memiliki risiko kehilangan subjek penelitian untuk 

diikuti perkembangan penyakitnya. Kohort tidak tepat untuk meneliti penyakit atau 

hasil yang jarang terjadi.4,5,10 

 

2.2.Penelitian Eksperimental 

     Penelitian eksperimental atau intervensional adalah penelitian dengan 

pemberian perlakuan atau intervensi terhadap subjek penelitian, peneliti akan 

mempelajari efek dari intervensi tersebut. Penelitian eksperimental memiliki 

kapasitas asosiasi yang lebih tinggi dari penelitian observasional sehingga simpulan 

yang diperoleh lebih definitif. Penelitian eksperimental memerlukan biaya yang 

tinggi dan pelaksanaannya rumit sehingga penggunaannya lebih terbatas. Penelitian 

eksperimental bersifat prospektif dan secara khusus dirancang untuk mengevaluasi 

dampak langsung dari pengobatan atau tindakan pencegahan terhadap 

penyakit.3,4,9,10 
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2.2.1. Uji Klinis 

     Uji klinis merupakan bentuk penelitian eksperimental untuk meneliti efek dari 

intervensi tertentu, biasanya berupa terapi untuk satu penyakit. Subjek penelitian 

dalam populasi penelitian secara acak dialokasikan menjadi kelompok intervensi 

dan kelompok kontrol. Hasil penelitian diperoleh dengan membandingkan status 

penyakit subjek penelitian. Desain penelitian terkuat adalah uji klinis acak 

terkontrol (randomized controlled trial).3,7,12  

     Keunggulan utama dari uji klinis adalah kontrol atas confounding factor, 

berbagai jenis bias dapat ditiadakan atau dikurangi dengan efektif. Uji klinis 

merupakan desain penelitian terbaik untuk meneliti hubungan kausalitas. 

Kekurangan uji klinis yaitu memerlukan banyak partisipan, biaya yang mahal dan 

pelaksanaan yang rumit. Uji klinis tidak tepat digunakan untuk meneliti penyakit 

yang jarang terjadi. Uji klinis memiliki resiko intervensi pada manusia. Gambar 2.5 

menggambarkan desain penelitian uji klinis.4,7,13 

     Gambar  2.5  Skema desain penelitian uji klinis acak terkontrol 

                 Dikutip dari: Webb7 

 

     Tahapan uji klinis dalam pengembangan obat terdiri dari empat fase. Fase 

pertama yaitu penerapan pertama suatu obat baru pada manusia yang melibatkan 

20-80 relawan subjek sehat untuk di monitor secara ketat. Tujuan utama fase ini 

untuk menentukan mekanisme aksi farmakologik dari obat dan mendapatkan bukti 

awal efektivitas obat. Fase kedua adalah pengambilan data awal dari efektivitas 
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obat baru pada pasien dengan penyakit target atau kondisi tertentu. Fase kedua 

melibatkan sekitar 100 sampai 300 pasien yang dimonitor secara ketat untuk dilihat 

efek samping jangka pendek.  Fase ketiga melibatkan ribuan pasien dengan 

penyakit target yang secara acak diberikan obat baru dan plasebo atau pengobatan 

yang ada (terapi standar) kemudian dibandingkan efek dari tiap kelompok 

intervensi tersebut. Fase ini menambahkan informasi mengenai efektivitas dan 

keamanan yang dibutuhkan untuk evaluasi seluruh risiko dan keunggulan obat 

tersebut. Fase keempat atau disebut juga sebagai uji pasca-pemasaran (post-

marketing trial) bertujuan untuk mengevaluasi obat baru dalam jangka waktu yang 

relatif lama (5 tahun atau lebih). Fase terakhir penting untuk mendeteksi efek 

samping yang timbul dari pemakaian obat tersebut.4,6,10 

 

2.2.2. Meta-analisis  

     Meta-analisis adalah metode analisis statistik yang menggabungkan data dari 

dua atau lebih penelitian dengan topik serupa yang bertujuan untuk memberikan 

satu kesimpulan penelitian. Subjek penelitian merupakan laporan penelitian orisinal 

baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum. Desain penelitian ini adalah 

metode analisis gabungan yang memiliki level validitas paling tinggi.3,6,10 

     Meta-analisis memiliki keterbatasan yang terletak pada masalah metodologi 

yaitu kesesuaian penggunaan teknik statistika untuk penggabungan data berbagai 

penelitian. Meta-analisis harus dihindari jika kualitas penelitian sebelumnya tidak 

baik karena akan memberikan hasil yang tidak valid. Meta-analisis tidak dianjurkan 

dilakukan pada penelitian yang terlalu heterogen. Meta-analisis potensial terhadap 

bias publikasi.2,7,10 

     Meta-analisis terdiri dari empat langkah yaitu identifikasi penelitian yang 

disertakan dalam meta-analisis. Langkah kedua adalah seleksi atau penilaian 

kualitas laporan penelitian. Langkah ketiga meta-analisis berupa abstraksi atau 

kuantifikasi hasil penelitian untuk digabungkan. Langkah terakhir adalah analisis, 

yakni penggabungan dan pelaporan hasil meta-analisis.3,5,6 
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III. Simpulan 

     Desain penelitian merupakan sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban 

atas pertanyaan penelitian atau untuk menguji validitas hipotesis. Pemilihan desain 

penelitian yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang bermakna 

dalam investigasi ilmiah. Desain penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan 

masing-masing, diperlukan pemahaman terhadap keterbatasan ini untuk mencapai 

kesimpulan yang tepat. 
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