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MANFAAT EPIDEMIOLOGIMANFAAT EPIDEMIOLOGI

Membantu pekerjaan administratorMembantu pekerjaan administrator
dan perencana kesehatan untukdan perencana kesehatan untuk
mengidentifikasi masalah danmengidentifikasi masalah dan
kebutuhan kesehatan, alokasikebutuhan kesehatan, alokasi
sumber dana, mengukur efektifitassumber dana, mengukur efektifitas
programprogram--program baruprogram baru

MANFAAT EPIDEMIOLOGIMANFAAT EPIDEMIOLOGI

Membantu pekerjaan administratorMembantu pekerjaan administrator
dan perencana kesehatan untukdan perencana kesehatan untuk
mengidentifikasi masalah danmengidentifikasi masalah dan
kebutuhan kesehatan, alokasikebutuhan kesehatan, alokasi
sumber dana, mengukur efektifitassumber dana, mengukur efektifitas
programprogram--program baruprogram baru



Untuk itu diperlukan dataUntuk itu diperlukan data

1.1. Penduduk dan komponen demografinyaPenduduk dan komponen demografinya
2.2. Status kesehatan, kesakitan , danStatus kesehatan, kesakitan , dan

kematiankematian
3.3. Sumber daya tenaga kesehatanSumber daya tenaga kesehatan
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SENSUSSENSUS
-- Istilah sensus berasal dari bahasa latin yang berartiIstilah sensus berasal dari bahasa latin yang berarti

mengestimasi atau menilai, yang mengarah padamengestimasi atau menilai, yang mengarah pada
perhitungan pendudukperhitungan penduduk

-- Sensus biasanya dilaksanakan 10 tahun sekaliSensus biasanya dilaksanakan 10 tahun sekali
-- Metode perhitungan pendudukMetode perhitungan penduduk

a.a. DefactoDefacto : mengalokasikan orang: mengalokasikan orang--orang menuorang menu
rut lokasi pada waktu perhitunganrut lokasi pada waktu perhitungan

b.b. DejureDejure : menghitung menurut tempat dima: menghitung menurut tempat dima
na mereka biasanya beradana mereka biasanya berada

-- Keterbatasan : perhitungan data 10 tahun sekali tidakKeterbatasan : perhitungan data 10 tahun sekali tidak
dapatdapat
memberikan informasi yang akurat dan up to datememberikan informasi yang akurat dan up to date
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STATISTIK VITALSTATISTIK VITAL

Sertifikat KematianSertifikat Kematian
-- Sangat berperan dalam epidemiologi untukSangat berperan dalam epidemiologi untuk

memperoleh dan menginterpretasi informasimemperoleh dan menginterpretasi informasi
penyebab kematianpenyebab kematian

-- Informasi yang tercantum dalam sertifikat kemaInformasi yang tercantum dalam sertifikat kema
tian adalah :tian adalah :
>> karakteristik orang yang meninggal (umur,karakteristik orang yang meninggal (umur,

jenis kelamin, warna kulit, pekerjaan) danjenis kelamin, warna kulit, pekerjaan) dan
penyebab kematian.penyebab kematian.
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Penetapan penyebab kematianPenetapan penyebab kematian
-- Untuk tiap kematian, satu kondisi mesti dianggapUntuk tiap kematian, satu kondisi mesti dianggap

sebagai penyebab kematiansebagai penyebab kematian
-- Adanya laporan sebabAdanya laporan sebab--sebab kematian dansebab kematian dan

kondisi signifikan lainnya yang berhubungankondisi signifikan lainnya yang berhubungan
terhadap kematianterhadap kematian

-- Untuk melengkapi sertifikat kematian, dokterUntuk melengkapi sertifikat kematian, dokter
harus memilih satu kondisi sebagai penyebabharus memilih satu kondisi sebagai penyebab
kematiankematian

-- Keterbatasan : dengan adanya batasan satuKeterbatasan : dengan adanya batasan satu
penyebab kematian menyebabkan hilangnyapenyebab kematian menyebabkan hilangnya
sebagian dari informasi diagnosa pada sertifikatsebagian dari informasi diagnosa pada sertifikat
kematian, kesulitan utama dihadapi pada kasuskematian, kesulitan utama dihadapi pada kasus
penyakit kronispenyakit kronis
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SERTIFIKAT KELAHIRANSERTIFIKAT KELAHIRAN
1.1. Identitas umum/ informasi mengenai anak danIdentitas umum/ informasi mengenai anak dan

orang tuanyaorang tuanya
2.2. Informasi untuk penggunaan medis danInformasi untuk penggunaan medis dan

kesehatan yang berperan dalam studikesehatan yang berperan dalam studi
epidemiologi, yaitu mengenai ras,pendidikanepidemiologi, yaitu mengenai ras,pendidikan
orang tua, kehamilan sebelumnya, jumlahorang tua, kehamilan sebelumnya, jumlah
pelayanan sebelum kehamilan, berat badanpelayanan sebelum kehamilan, berat badan
lahir, komplikasi kehamilan dan kelahiran, sertalahir, komplikasi kehamilan dan kelahiran, serta
janin yang tidak normaljanin yang tidak normal

1.1. Identitas umum/ informasi mengenai anak danIdentitas umum/ informasi mengenai anak dan
orang tuanyaorang tuanya

2.2. Informasi untuk penggunaan medis danInformasi untuk penggunaan medis dan
kesehatan yang berperan dalam studikesehatan yang berperan dalam studi
epidemiologi, yaitu mengenai ras,pendidikanepidemiologi, yaitu mengenai ras,pendidikan
orang tua, kehamilan sebelumnya, jumlahorang tua, kehamilan sebelumnya, jumlah
pelayanan sebelum kehamilan, berat badanpelayanan sebelum kehamilan, berat badan
lahir, komplikasi kehamilan dan kelahiran, sertalahir, komplikasi kehamilan dan kelahiran, serta
janin yang tidak normaljanin yang tidak normal



Data mengenai berat lahir, luka lahir danData mengenai berat lahir, luka lahir dan
cacat janin sangat bermanfaat untukcacat janin sangat bermanfaat untuk
mengidentifikasi anak, misalnya untukmengidentifikasi anak, misalnya untuk
kebutuhan khusus terhadap kesehatan,kebutuhan khusus terhadap kesehatan,
pendidikan dan yankes juga untuk studipendidikan dan yankes juga untuk studi
epidemiologi menyangkut prematur dan cacatepidemiologi menyangkut prematur dan cacat
janin.janin.

SERTIFIKAT KEMATIAN JANINSERTIFIKAT KEMATIAN JANIN
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DATA  MORBIDITASDATA  MORBIDITAS

-- Laporan penyakit yang harus dilaporkanLaporan penyakit yang harus dilaporkan
Sumber data : sarana pelayanan kesehatanSumber data : sarana pelayanan kesehatan

-- Laporan mengenai penyakit sering diabaikanLaporan mengenai penyakit sering diabaikan
Data pada penyakit yang dilaporkan dapatData pada penyakit yang dilaporkan dapat
digunakan untuk mempelajari kecenderungandigunakan untuk mempelajari kecenderungan
menurut waktu dan tempatmenurut waktu dan tempat

-- Laporan penyakit yang harus dilaporkanLaporan penyakit yang harus dilaporkan
Sumber data : sarana pelayanan kesehatanSumber data : sarana pelayanan kesehatan

-- Laporan mengenai penyakit sering diabaikanLaporan mengenai penyakit sering diabaikan
Data pada penyakit yang dilaporkan dapatData pada penyakit yang dilaporkan dapat
digunakan untuk mempelajari kecenderungandigunakan untuk mempelajari kecenderungan
menurut waktu dan tempatmenurut waktu dan tempat



STATISTIK  MORBIDITASSTATISTIK  MORBIDITAS
LAINNYALAINNYA
Pencatatan Rumah SakitPencatatan Rumah Sakit
-- Data base pada bagian pendaftaran atau bagianData base pada bagian pendaftaran atau bagian

pembayaran di R S memberikan gambaran yangpembayaran di R S memberikan gambaran yang
yang baik mengenai penyakit di masyarakat.yang baik mengenai penyakit di masyarakat.

-- Penyakit akut yang diobati di data dan kasus diPenyakit akut yang diobati di data dan kasus di
mana orang tidak dapat perawatan medis tidakmana orang tidak dapat perawatan medis tidak
akan tercatat di RSakan tercatat di RS

-- Statisitk RS tindakan pada diagnosa dasar padaStatisitk RS tindakan pada diagnosa dasar pada
umumnya sulit untuk dikumpulkanumumnya sulit untuk dikumpulkan..
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Register penyakitRegister penyakit

-- Register memberikan perhatian pada penyakitRegister memberikan perhatian pada penyakit
yang menjadi masalah utama pada kesehatanyang menjadi masalah utama pada kesehatan
masyarakat seperti tuberkulosis, kanker,  demammasyarakat seperti tuberkulosis, kanker,  demam
reumatik dan penyakit jiwa.reumatik dan penyakit jiwa.

-- Semua kasus baru yang didiagnosis diidentifikasiSemua kasus baru yang didiagnosis diidentifikasi
melalui pelaporan rutin ke dinas kesehatanmelalui pelaporan rutin ke dinas kesehatan

-- Register memberikan perhatian pada penyakitRegister memberikan perhatian pada penyakit
yang menjadi masalah utama pada kesehatanyang menjadi masalah utama pada kesehatan
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Survey  MorbiditasSurvey  Morbiditas
-- Lebih komprehensif untuk memonitor status kesehatanLebih komprehensif untuk memonitor status kesehatan

pendudukpenduduk
-- Survei yang paling besar dan sukses yaitu yangSurvei yang paling besar dan sukses yaitu yang

dilaksanakan oleh National Health Surveydilaksanakan oleh National Health Survey
Survey Wawancara KesehatanSurvey Wawancara Kesehatan
Survey Pemeriksaan KesehatanSurvey Pemeriksaan Kesehatan
Survey Pencatatan KesehatanSurvey Pencatatan Kesehatan
Survey Nasional Pertumbuhan KeluargaSurvey Nasional Pertumbuhan Keluarga
Survey yang berkaitan dengan catatan vitalSurvey yang berkaitan dengan catatan vital
Survey Pelayanan Medis Rawat JalanSurvey Pelayanan Medis Rawat Jalan
Survey untuk penyakitSurvey untuk penyakit--penyakit tertentu, misalnya kankerpenyakit tertentu, misalnya kanker

-- Lebih komprehensif untuk memonitor status kesehatanLebih komprehensif untuk memonitor status kesehatan
pendudukpenduduk

-- Survei yang paling besar dan sukses yaitu yangSurvei yang paling besar dan sukses yaitu yang
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Survey Pencatatan KesehatanSurvey Pencatatan Kesehatan
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Survey Pelayanan Medis Rawat JalanSurvey Pelayanan Medis Rawat Jalan
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KESIMPULANKESIMPULAN

SumberSumber--sumber data kesehatan diperoleh dari :sumber data kesehatan diperoleh dari :
1.1. Sensus : yang dilakukan sepuluh tahun sekali,Sensus : yang dilakukan sepuluh tahun sekali,

menyajikan informasi dasar mengenai jumlahmenyajikan informasi dasar mengenai jumlah
orang dan karakteristik demografi, sosialorang dan karakteristik demografi, sosial
ekonomi, dan rumah tangga.ekonomi, dan rumah tangga.

2.2. KejadianKejadian--kejadian vital (statistik vital) yaitukejadian vital (statistik vital) yaitu
statistik kelahiran dan kematianstatistik kelahiran dan kematian

3.3. Statistik morbiditasStatistik morbiditas
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