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Cross-sectional 



• Rancangan penelitian ini merupakan 

penelitian yang paling mudah  dan sederhana 

karena tidak ada pembatasan – pembatasan 

tertentu 

 

• Objek sentral dalam penelitian ini yaitu : 

 1. Eksposure 

 2. Faktor Resiko  

 3. Outcome 

 

• Rancangan penelitian ini yaitu mempelajari 

interaksi antara ketiga objek diatas 

 



Causation 

Sakit Orang sehat 

Genetik 

Environment 

Host Agent 



 umur, jenis kelamin 

 agama, suku 

 kawin/tidak 

 pekerjaan, lain-lain 

 health centres 
 rumah sakit 
 klinik 
 area/geografik 
 desa, kota, provinsi 

 Minggu, bulan, tahun 

 periode waktu 

 season 

 berkaitan dengan hal ttt 

Person 

Place 

Time 



• Rancangan Cross-sectional merupakan 

penelitian yang mempelajari dinamika korelasi 

antara faktor resiko dengan outcome yang 

berupa penyakit 

 

• Variabel yang termasuk faktor resiko maupun 

outcome diobservasi sekaligus pada saat yang 

sama (tiap subjek hanya diukur 1x saja. Faktor 

resiko dan outcome diukur menurut keadaan 

saat diobservasi) 

 



• Ex: “Pengaruh tingkat pendidikan dan status ekonomi orang tua 

terhadap angka diare anak balita” Tahapan yang dilakukan 

peneliti yaitu : 

1. Melakukan identifikasi variabel penelitian 

 Variabel independent (tingkat pendidikan, status ekonomi) 

 Variabel dependent (angka diare) 

2. Melakukan identifikasi subjek penelitian 

 Terkait dengan tujuan penelitian, peneliti menentukan: 

 a. Subjek apa yang akan dipilih 

 b. Meneliti seluruh subjek atau hanya sampel 

 c. Teknik pemilihan sampel apa yang tepat dan  berapa 

jumlah sampel yang dipilih 

3. Melakukan observasi terhadap variabel yang merupakan 

outcome maupun faktor resiko 

4. Melakukan analisis hasil 



Populasi (sampel) 

Faktor Resiko 
(+) 

Faktor Resiko 
(-) 

Efek (-) Efek (+) Efek (+) Efek (-) 



 Resiko absolute (AR) 

 Resiko relatif  (RR) 

 Ratio Prevalence (PR) 

Disease 

+ - 

a 

c d 

b 

- 

+ 

Eksposure 

PR    =  ---------------- 

a 
---------- 

a + b 

c 
---------- 

c + d 

RR    =  (a/a+b) – (c/c+d) 

AR    =  ------------------ 
∑ Kasus Baru 

∑ populasi 



Resiko absolute 
• Resiko ini mencerminkan adanya kasus baru dalam 

populasi tertentu pada periode waktu tertentu 

 

• Nilai untuk resiko ini yaitu 0 atau 1 

 AR  =  0 , berarti tidak ada kasus 

 AR  =  1 , berarti semua subjek menjadi sakit  

RATIO PREVALENCE 
• Ratio prevalence merupakan angka yang 

menggambarkan prevalensi (jumlah seluruh 

kasus dari suatu penyakit) dalam populasi  



Resiko RELATIF 
• Resiko ini bersifat informatif karena dikaitkan 

dengan eksposure faktor resiko tertentu 

dibandingkan dengan kelompok non-eksposure 

•  Apabila : 

 RR < 1 : Faktor resiko bersifat menghambat 

perkembangan penyakit 

 RR = 1 : Faktor resiko tidak berpengaruh 

/bersifat netral 

 RR > 1 : Faktor resiko benar-benar 

berpengaruh terhadap terjadinya suatu penyakit 

 

 Faktor resiko adalah suatu keadaan yang mempengaruhi 

perkembangan suatu penyakit 



 RR = 2,45; 95%  

 RR = 1,85; 95%  

The estimate of the treatment effect?  

95% Confidence interval 



RR untuk elective SC         : 0.24  (95% CI: 0.11 - 0.48) 
RR untuk non-elective SC :  0.30 (95% CI: 0.25 - 0.35) 

Antibiotika profilaksi pada SC mencegah endometritis 

95% Confidence interval 



• Keunggulan rancangan ini yaitu mudah 

dilaksanakan, hasil dapat diperoleh dengan 

cepat 

• Kelemahan rancangan ini yaitu : 

 1. Dibutuhkan subjek penelitian yang besar 

 terutama jika variabel yang ingin diteliti 

banyak 

 2. Faktor resiko kadang sulit diukur dengan 

 akurat 

 3. Kesimpulan korelasi faktor resiko dengan 

efek  sangat lemah 



CASE CONTROL 

STUDY 



• Perbedaan Case control study dan Cross-

sectional hanya pada bagaimana faktor resiko 

dipelajari, yaitu dengan menggunakan 

pendekatan retrospective (efek diidentifikasi 

terlebih dahulu baru mempelajari faktor 

resiko)  



• Penting secara klinis 

 

•Jarang ditemukan 

Kasus 

Exposure ? 



Kasus (+) 

Kontrol 

Eksposure (+) 

Eksposure (-) 

Eksposure (+) 

Eksposure (-) 



Definisi penyakit 

Kasus representatif 

Dari mana kasus berasal ?  

 Incidence case atau 

prevalence 

Kasus independent 

  



Diseleksi berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

Sebaiknya dipilih subyek pada 

populasi, dan surveilens  yang 

sama, serta memiliki faktor-

faktor sama untuk terjadinya 

distorsi (matching) 

Agar outcome 

terdeteksi 

Untuk mengurangi 

risiko bias 



Cohort STUDY 



Prospective Retrospective 

Status eksposure 

ditetapkan saat 

studi akan dimulai 

Status eksposure 

ditetapkan sebelum 

studi akan dimulai 



O 

U 

T 

C 

O 

M 

E 

Eksposure 
(+) 

Eksposure 
(-) 

Subjek 

Present Future 



O 

U 

T 

C 

O 

M 

E 

Eksposure 
(+) 

Eksposure 
(-) 

Subjek 

In The Past Present 



Efek (+) 

Efek (-) 

Faktor 
Resiko (+) 

Efek (+) 

Efek (-) 

Efek (+) 

Efek (-) 

Faktor 
Resiko (+) 

Faktor 
Resiko (-) 

Tanpa perlakuan 

Dengan perlakuan 

Subject 



• Keunggulan Cohort : 

 1. Adanya keseragaman observasi memungkinkan 

 pengukuran yang baku 

 2. Dapat mengatur hubungan antar variabel sejak 

 awal penelitian 

 3. Dapat menetapkan angka resiko secara langsung 

• Kelemahan Cohort : 

 1. Membutuhkan waktu, sarana dan subjek 

 penelitian yang cukup besar 

 2. Kemungkinan ada subjek yang drop out sehingga 

 akan mengganggu analisis hasil 

 3. Jenis penyakit atau tindakan tertentu akan 

 menghadapi kendala etik 



Thanks for your 

attention 


