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Pendahuluan
     Sebelumnya, penentuan apakah
seseorang saki t  atau t idak saki t
d i lakukan dengan dasar pemeriksaan
kl in is saja sehingga ser ing ter jadi
kesalahan diagnosis.  Kemajuan
teknologi  masa kini  menawarkan
pelbagai  pemeriksaan diagnosik dar i
yang sederhana hingga yang canggih,
sehingga diper lukan penel i t ian uj i
d iagnost ik untuk meni la i  val id i tas dan
reabi l i tas suatu pemeriksaan dalam
mendeteksi  atau memantau penyaki t
ter tentu.  Proses penel i t ian uj i
d iagnost ik terbagi  menjadi  2 bagian
yai tu secara bertahap  dan sekaligus .  
   Uj i  d iagnost ik secara bertahap
membutuhkan pemeriksaan lanjutan
j ika pemeriksaan sebelumnya
memberikan kecur igaan terhadap
suatu penyaki t .  Misalnya, dalam
mendeteksi  kanker payudara pada
wanita berumur lebih dar i  40 tahun,
diper lukan pemeriksaan mamograf i
ter lebih dahulu.  
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   Uji diagnostik secara sekaligus diperlukan pada suatu
keadaan mendesak atau gawat darurat. Misalnya, pada
pasien hilang kesadaran akibat kecelakaan diperlukan
pemeriksaan laboratorium gula darah, ureum,
funduskopi, dan computerized tomography (CT) scan
kepala sekaligus dalam mendukung suatu kesimpulan
diagnosis. 

   Bila hasil mamografi positif, maka probabilitas
diagnosis kanker payudara semakin besar sehingga
dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan biopsi. Bila hasil
biopsi positif, maka probabilitas kanker payudara
semakin besar untuk dilanjutkan kearah terapi.
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Tujuan 
Uji Diagnostik

   Uji diagnostik yang ideal mampu untuk
memberikan hasil positif pada 100% pasien
yang sakit dan memberikan hasil negatif
pada pasien yang tidak sakit. Namun uji
diagnostik yang ideal jarang sekali
ditemukan sehingga penelitian uji
diagnostik sangat penting untuk
memperoleh uji diagnostik yang lebih
efektif. Uji diagnostik memiliki beberapa
tujuan, yaitu :

 
1.Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Uji
ini harus sensitiv dan spesifik. Uji diagnostik
dikatakan sensitiv jika kemungkinan negatif
semu kecil, sedangkan spesifik jika
kemungkinan hasil positif semu kecil. 

 

2.Pemeriksaan digunakan untuk keperluan
penapisan. Uji diagnostik ini harus memiliki
sensitivitas yang tinggi. Uji ini biasa digunakan
untuk penyakit yang memiliki prevalensi tinggi,
berpotensi terhadap morbiditas atau mortalitas,
serta memiliki prognosis yang baik jika diketahui
secara dini.
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3.Pemantauan keberhasilan pengobatan. Uji
diagnostik ini sering dilakukan berulang-ulang
untuk memantau keberhasilan, kadar terapi suatu
obat, efek samping, dan komplikasi. Uji diagnostik
ini harus reprodusibilitas, yaitu dimana hasil
dilakukan pada subyek dan waktu yang sama,
maka uji diagnostik tersebut harus memberikan
hasil yang sama. 

4.Pengembangan studi epidemiologi. Uji diagnostik
ini sering digunakan untuk intervensi atau
menggulangi suatu penyakit yang banyak terdapat
pada masyarakat.
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Rancangan Uji
Diagnosis

      Analisis uji diagnostik membutuhkan beberapa
komponen yaitu hasil uji diagnostik dan variabel
hasil akhir yang dibandingkan oleh pemeriksaan
baku emas. Analisis uji diagnostik yang
menggunakan variabel kategorik nominal dikotom
menggunakan tabel 2x2. Hasil dipisahkan antara
yang sakit atau tidak sakit, sedangkan numerik
dan kategorik ordinal dapat menggunakan titik
potong. 

    Penelitian uji diagnostik yang paling sering
digunakan adalah observasional deskriptif dengan  
desain cross-sectional. Rancangan studi ini
menggunakan variabel tes yang diuji dan baku
emas yang diukur dalam satu periode waktu yang
sama. Hal tersebut sangat penting untuk
menjamin kondisi penyakit masih sama.
Pengukuran pada waktu yang berbeda antara tes
yang diuji dan baku emas akan menghasilkan
hasil yang berbeda. 
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A. Menentukan baku emas
   Baku emas atau gold standard merupakan
sarana diagnostik terbaik untuk pembuktian ada
atau tidaknya penyakit tertentu. Pemeriksaan
baku emas memang sudah dipercaya
kebenarannya sesuai dengan patofisiologi
penyakit. Baku emas ideal selalu memberikan
nilai positif pada semua subyek dengan penyakit
tersebut, serta selalu memberikan hasil negatif
pada semua subyek tanpa penyakit. Uji
diagnostik baku emas harus memiliki beberapa
syarat, antara lain:

-Baku emas yang dipakai sebagai pembanding
tidak boleh mengandung unsur atau komponen
yang diuji. 
-Pemeriksaan harus bersifat independen sehingga
tidak ada kecenderungan menyamakan hasil.
-Baku emas harus memiliki sensitivitas atau
spesifisitas yang lebih tinggi daripada uji
diagnostik yang sedang diuji.

6



B. Menghitung sensitivitas, spesifisitas,
nilai prediksi, dan likelihood ratio

Tabel 2x2 digunakan jika variabel tes yang diuji  berupa
kategorik nominal dikotom. Tabel ini memperlihatkan
hasil uji diagnostik yang dibandingkan baku emas. 

   Penyajian hasil uji diagnostik dapat disusun sesuai dengan
jenis variabel yang digunakan. 

1.

Gambar 1. Tabel 2x2 yang menampilkan hasil uji diagnostik yang
diuji dan baku emas.

 

Sel a adalah jumlah subyek dengan hasil positif benar,
sel b adalah jumlah subyek dengan hasil positif semu,
sel c adalah subyek dengan hasil negatif semu, sel d
adalah subyek dengan negatif benar.
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Terdapat beberapa konsep perhitungan
yang penting untuk diketahui sebelum

menganalisis suatu penelitian uji
diagnostik.
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2. Titik potong atau cutoff point adalah nilai batas hasil
uji positif dan negatif yang digunakan dengan penelitian
dengan variabel numerik atau kategorik ordinal. Batas
tersebut harus sejak awal ditentukan. Misalnya pada
pemerikaan proteinuria, nilai + dan ++ masih dianggap
normal, sedangkan nilai +++ dianggap abnormal.
Penentuan titik potong dilakukan dengan penuh
pertimbangan atau tawar menawar, karena semakin
tinggi sensitivitas akan menyebabkan penurunan
spesifisitas, atau sebaliknya. Uji diagnostik yang
digunakan untuk menegakkan diagnosis untuk
kepentingan terapi, seperti kanker payudara yang butuh
dilakukan operasi, diperlukan uji dengan spesifisitas
tinggi. Uji diagnostik yang digunakan untuk penapisan
atau menyingkirkan penyakit, seperti penapisan
tuberkulosis, dibutuhkan uji dengan sensitivitas tinggi
namun spesifisitas tidak terlalu tinggi. 

"Semakin tinggi titik potong, akan
menghasilkan hasil yang lebih spesifik namun

kurang sensitiv, dan sebaliknya"
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   Receiver operator curve (ROC) adalah salah satu cara
untuk menentukan titik potong dalam uji diagnostik
berupa grafik yang menggambarkan tawar menawar
sensitivitas dan spesifisitas. Melalui perhitungan dengan
teknologi komputer,  dapat ditentukan nilai akurasi, 
 likelihood ratio positive (LR+)/ likelihood ratio negative
(LR-). 

Gambar 2. ROC yang memperlihatkan
titik potong untuk batas hasil positif dan

negatif. 

   Bila titik potong diambil pada titik A, maka akan
memperoleh nilai spesifisitas yang tinggi yaitu 1-0,05 =
0,95 namun sensitivitas tidak terlalu tinggi yaitu 0,65. Bila
titik potong diambil pada titik B, maka akan memperoleh
nilai spesifisitas yang lebih rendah dibanding titik A, yaitu
1-0,45 = 0,55 namun sensitifitas lebih tinggi yaitu 0,95.
Penilaian kemampuan suatu uji diagnostik dilakukan
dengan menggunakan luas area under the curve (AUC).
Semakin luas AUC maka semakin baik kemampuan suatu
tes diagnostik untuk mendeteksi suatu penyakit.
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C. Prevalensi, probability & odds

   Jumlah kasus yang sakit dalam suatu populasi pada
suatu kurun waktu disebut dengan prevalensi.
Prevalensi menjadi penting diketahui karena
mempengaruhi analisis hasil uji diagnostik. Bila
prevalensi suatu penyakit tinggi, maka dibutuhkan
suatu uji yang lebih sensitiv. Bila prevalensi suatu
penyakit rendah, maka dibutuhkan suatu uji yang lebih
spesifik. 

 
   Prevalensi penyakit dalam seorang subyek disebut                
prior probability yang harus ditentukan sebelum
dilakukan uji diagnostik. Terdapat 2 unsur yang
diperhatikan yaitu ciri demografis dan klinis. Misalnya,
prior probability seseorang mengalami
hiperkolesterolemia pada orang tua yang gemuk
adalah 80%. Pada pernyataan tersebut, orang tua
adalah ciri demografis, sedangkan gemuk adalah ciri
klinis. 
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   Data lain yang dapat dianalisis lainnya adalah
pretest odds dan post-test odds. Pretest odds adalah
besarnya kemungkinan seseorang sakit dibanding
kemungkinan ia tidak sakit sebelum melakukan uji.
Pada tabel 2x2, perhitungan pretest odds adalah 

Dalam analisis, hasil uji diagnostik pretest odds
dikalikan dengan rasio kemungkinan atau likelihood
ratio akan menghasilkan post-test odds. 
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Langkah-langkah Penelitian uji
diagnostik

Menentukan alasan mengapa diperlukan uji
diagnostik baru

1.

    2.Menetapkan tujuan utama uji diagnostik

    3. Menetapkan subyek penelitian

Terdapat beberapa langkah yang harus dievaluasi
sebelum pelaksanaan uji diagnostik, antara lain : 

 

Mengidentifikasi apakah uji diagnostik yang saat ini
digunakan kurang efektif, terlalu mahal, terlalu sulit,
dan membutuhkan keahlian khusus, sehingga
membutuhkan uji diagnostik lain untuk mengatasi
kekurangan tersebut.

Beberapa tujuan utama uji diagnostik yang baru
adalah untuk menentukan diagnostik, menyingkirkan
suatu penyakit, atau keperluan skrining. Uji diagnostik
untuk keperluan menegakkan diagnosis memerlukan
spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan sensitivitas. 

Subyek penelitian dapat ditentukan setelah
mengetahui tujuan penelitian uji diagnostik tersebut
dilakukan. Subyek dapat direkrut dari relawan untuk
keperluan skrining, dari pasien yang sedang berobat
untuk keperluan mencari suatu diagnosis penyakit,
atau dari pasien dengan keluhan tertentu untuk
menegakkan suatu diagnosis. Besar sampel perlu
ditentukan dengan menggunakan interval
kepercayaan.
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    4. Menetapkan baku emas

    5. Melaksanakan pengukuran

    6. Melakukan analisis

Tidak semua pemeriksaan baku emas dapat
digunakan pada penelitian uji diagnostik. Sebagai
contoh, pemeriksaan biakan M.tuberculosis yang
positif adalah baku emas untuk penyakit tuberkulosis
paru, namun dalam praktik biakan ini sering kali
memberikan hasil negatif sehingga banyak
memberikan hasil negatif semu. Pemeriksaan biakan
M. tuberculosis  tidak dapat digunakan sebagai baku
emas dalam penelitian uji diagnostik. 

Pengukuran variabel prediktor (alat yang diuji)
maupun variabel efek (baku emas) harus dilakukan
dengan cara tersamar. Pemeriksa tidak boleh
mengetahui hasil pemeriksaan variabel efek, atau
sebaliknya.

Analisis dapat dilakukan setelah menilai sensitivitas,
spesifisitas, nilai duga positif atau negatif, serta
likelihood ratio sesuai hitungan interval kepercayaan
yang dipilih. 
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Contoh Kasus
SEORANG PENELITI INGIN MENELITI
KEMAMPUAN PEMERIKSAAN 
 ULTRASONOGRAFI UNTUK MENDETEKSI
KEGANASAN PEMBESARAN MASSA TIROID.
BEBERAPA LANGKAH YANG HARUS
DILAKUKAN ANTARA LAIN :

1.Peneliti harus memastikan mengapa penelitian uji
diagnostik baru perlu dilakukan. 

2.Menetapkan tujuan uji diagnostik. Sebagai contoh,
ultrasonografi (USG) untuk penegakkan diagnosis pada
pasien dengan kecurigaan massa pada kelenjar tiroid.

3.Menetapkan subyek penelitian. Subyek yang dipilih
adalah pasien dengan pembesaran kelenjar tiroid yang
mengunjungi klinik tumor berdasarkan perhitungan
jumlah sampel dengan tingkat kepercayaan tertentu.
Komponen sensitivitas pada penelitian sebelumnya,
penyimpangan yang dapat diterima, serta interval
kepercayaan juga diperhitungkan untuk memperoleh
jumlah sampel pasien dengan keganasan. Jumlah
sampel tersebut dikalikan dengan proporsi keganasan
tiroid. 
Misalnya, hasil awal adalah 72 dan proporsi keganasan
tiroid adalah 40%, maka 72 x 100/40 menjadi 180
orang. Sehingga sampel total yang dibutuhkan adalah
180 pasien dengan massa tiroid.
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4.Menetapkan baku emas dalam penelitian. Baku emas
dipilih karena merupakan modalitas diagnostik terbaik untuk
penyakit tersebut. Pemeriksaan patologi-anatomi (PA) pada
biopsi kelenjar tiroid ditetapkan sebagai baku emas dalam
penelitian ini. 

5.Menghitung pengukuran uji diagnostik. Dalam penelitian,
peneliti melakukan pemeriksaan ultrasonografi pada semua
subyek untuk menentukan apakah tumor bersifat ganas
atau tidak. Kemudian semua subyek dilakukan biopsi untuk
dilakukan pemeriksaan patologi-anatomi oleh ahli. Hasil
pemeriksaan berupa ganas atau jinak.

6.Melakukan analisis. Penelitian ini menggunakan variabel
kategorik dikotom sehingga analisis dilakukan dengan
menggunakan tabel 2x2 kemudian dikelompokan dalam sel-
sel. Sebagai contoh:

 

Gambar 3. Tabel hasil dan tabel 2x2 pada contoh kasus.
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SENSITIFITAS = 54/71 X 100% = 76,1%
SPESIFISITAS = 51/63 X 100% = 81,5%
NP+ = 54/66 = 81,8%
NP- = 51/68 = 75,0%
PREVALENSI 71/134 = 53,0%
LR+ = 76,1% / (1-81,5%) = 4,1
LR - = (1-76,1%) /  81,5% = 0,17

Analisis hasil perhitungan kasus di atas antara lain :
   Sensitivitas USG, artinya terdapat 76,1% untuk
mendapatkan hasil positif keganasan tiroid di antara
pasien dengan massa tiroid. Spesifisitas sebesar 81,5%,
artinya terdapat 81,5% untuk mendapatkan hasil negatif
keganasan tiroid di antara pasien yang tidak memiliki
massa tiroid atau di antara 100 pasien dengan tidak ada
keganasan tiroid, 82 pasien dinyatakan negatif oleh
pemeriksaan USG sedangkan sisanya positif palsu. 
     Dengan prevalensi 53% dan NP+ 81,8% artinya
pasien yang positif keganasan tiroid pada USG memiliki
kemungkinan 81,2% benar memiliki keganasan tiroid 
 atau setiap 100 pasien di populasi studi ini yang
dinyatakan positif USG maka akan didapatkan 82
(dibulatkan) orang benar mengalami keganasan tiroid. 
        Hasil perhitungan LR+ pada USG adalah 4,1, artinya
setiap 1 hasil positif semu USG akan didapatkan 4 hasil
positif benar USG. Nilai LR+ yang tinggi artinya semakin
baik kemampuan suatu test untuk mendeteksi penyakit
tersebut. Hasil LR- pada USG adalah 0,17, artinya setiap
2 (dibulatkan) hasil negatif semu akan didapatkan 10 hasil
negatif benar pada USG. Hasil LR+ pemeriksaan USG
terhadap keganasan tiroid termasuk tinggi, sedangkan
LR- termasuk rendah, maka USG dinilai baik untuk
mendeteksi suatu penyakit
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Kesimpulan
   Uji diagnosis merupakan suatu
penelitian yang umum dilakukan di
dunia medis untuk mencari tahu
hubungan kausal suatu
pemeriksaan terhadap hasil yang
ingin kita harapkan dan tidak kita
harapkan. Dalam melakukan
proses uji diagnostik, dibutuhkan
pemilihan baku emas, penilaian
sensitivitas, spesifisitas, nilai
prediksi, serta likelihood ratio.
Tahapan - tahapan penelitian 
 diperlukan untuk memandu
pembuatan penelitian sehingga
membantu analisis penelitian. 
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