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 Epidemiology : the study of patterns of disease and 
health in populations.

For particular disease, epidemiology provides 
information about issues such as:

• Where it occurs

• When it occurs 

• What species it affects

• Methods of transmission

• Approaches to disease control and prevention

PKH UB 2012



KONSEP DASAR EPIDEMIOLOGI

Epidemiologi merupakan studi tentang pola penyakit
dalam suatu populasi bertujuan untuk menentukan
strategi pencegahan dan pengendalian penyakit

Epidemiologi adalah disiplin ilmu yang integratif, dan

Beragam berdasarkan urutan logika/penalaran

Penyakit berhubungan dengan lingkungan

Mencakup: 

 Lingkungan fisik (cuaca, perumahan)

 Lingkungan biologis (agen mikroba, hewan perantara)

 Praktek manajemen (nutrisi)
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FUNGSI EPIDEMIOLOG VETERINER

LAPANGAN

 Menginvestigasi masalah penyakit yang berpotensi
dengan menggunakan perlengkapan epidemiologi

 Memonitor program surveilens

 Mengkaji ulang program penyakit dan
mengidentifikasi masalah yang berpotensi

 Memberikan pendidikan untuk para petugas
kesehatan hewan lainnya

 Berpartisipasi dalam pengumpulan data

 Berpartisipasi dalam penyebaran informasi

PKH UB 2012



REVIEW…

Calculate and interpret the following epidemiologic 

measures:

 Ratio

 Proportion

 Incidence proportion (attack rate)

 Incidence rate

 Prevalence

 Mortality rate
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DIAGNOSTIC TESTING

Metode diagnosa penyakit infeksius

 Evidence of current infection
 Isolation of agent

 Identification of agent‟s genes

 Clinical signs

 Pathognomonic (characteristic) changes

 Biochemical changes

 Demonstration of an immune response detection of 
antigenes and antibodies

 Evidence of past infection
 Clinical history

 Pathognomonic changes

 Demonstration of an immune response
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SCREENING & DIAGNOSTIC TEST

 Sensitivitas

 Spesifisitas

 Akurasi

 Presisi
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Penyebab yang spesifik
menimbulkan gejala yang 
spesifik

HUBUNGAN PENYEBAB PENYAKIT DAN GEJALA

KLINIS
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Gejala yang muncul adalah umum terjadi pada penyebab penyakit
yang berbeda-beda
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Beberapa kausa
bergabung menimbulkan
lesi yang menyebabkan
gejala klinis
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Penyebab
spesifik yang 
menimbulkan
lebih dari 1 
gejala penyakit



SENSITIVITAS

 Kejadian penyakit kadang dianggap benar terjadi, 
padahal, sebenarnya tidak. Misal: seekor anjing
didiagnosa menderita Diabetes mellitus, padahal
tidak hal ini merupakan positif palsu

 Positif palsu yang bisa disebabkan karena
kurangnya data atau pendataan yang tidak benar, 
misalnya diagnosa berdasarkan gejala klinis saja
tanpa pemeriksaan lab

 Sebaliknya, penyakit bisa „tidak terdiagnosa‟ 
padahal ada, hal ini disebut negatif palsu
kemungkinan bisa terjadi karena kesalahan
klasifikasi antara „hewan sakit‟ dan „hewan sehat‟ 
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C = cut off point 
menandakan batas
antara hewan sehat
dan sakit

Grafik atas:
Frekuensi distribusi
variabel pada populasi
sehat

Grafik bawah:
Frekuensi distribusi
variabel pada hewan
sakit



SENSITIVITAS DAN SPESIFISITAS

 Sensitivitas : proporsi subyek berpenyakit yang 
bereaksi positif terhadap pengujian penyakit yang 
bersangkutan (the  proportion  of true positives 
that are detected by the method)

 Spesifisitas: proporsi subyek tanpa penyakit yang 
bereaksi negatif terhadap penyakit yang 
bersangkutan (the  proportion  of  true negatives 
that are detected)
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Nilai sensitivitas dan spesifisitas bisa dalam bentuk probabilitas
antara nol (0) sampai satu (1) atau sebagai persentase



CONTOH
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SENSITIVITAS

1. Probabilitas kondisional tes positif, bila sakit

2. „likelihood‟ suatu tes positif pada seekor hewan
yang sakit

3. Proporsi hewan yang sakit yang menunjukkan tes
positif untuk penyakit yang bersangkutan

4. Rate positif benar

5. Positivitas dalam penyakit
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SPESIFISITAS

1. Probabilitas kondisional tes negatif, bila penyakit
tidak ada

2. „likelihood‟ suatu tes negatif pada seekor hewan
tanpa penyakit

3. Proporsi hewan tidak sakit yang menimbulkan tes
negatif penyakit yang bersangkutan

4. Rate negatif benar

5. Negatifitas dalam sehat
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CONTOH SOAL

Hubungan kadar amilase serum dengan kejadian
pankreatitis pada anjing

Nilai normal amilase pada serum anjing adalah 800-
1000 /l

% anjing dengan harga amilase serum dalam
rentangan tertentu
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Dengan pankreatitis Tanpa pankreatitis

<1000 10 60

1000-2000 30 35

>2000 60 5



 Sensitivitas dan Spesifisitas Amilase serum

dengan menggunakan 1000 /l sebagai pemilah
maka

Sensitivitas = (30 + 60) / 100 = 90%

Spesifisitas = 60/100 = 60%

Artinya, sensifitas untuk nilai amilase serum pada
diagnosa terhadap pankreatitis pada anjing adalah
bagus, tetapi kurang spesifik
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AKURASI DAN PRESISI

Digunakan untuk mengetahui hubungan data 
kualitatif (mis: penyakit) dengan data kuantitatif
(mis: banyaknya kejadian)

 Akurasi suatu pengujian berkaitan dengan
kemampuannya memberikan pengukuran yang 
benar atas substansi yang dievaluasi

Misal: jika timbangan menunjukkan berat hewan
adalah 15 kg dan itu adalah berat aktual dari hewan
tersebut, maka pengukuran ini adalah akurat
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 Presisi suatu pengujian berkait dengan seberapa
konsisten hasis pengujiannya pengujian yang 
memberikan hasil yang sama untuk sampel yang 
sama, maka disebut persisi (precise)

Misal:

40% + 2%  dibandingkan dengan 40% + 5%

Estimasi pertama lebih presis daripada yang kedua
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CONTOH..
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 Tes akurasi adalah proporsi dati semua tes, baik
positif maupun negatif yang benar. 

 Akurasi test merupakan jawaban dari pertanyaan
“What is the likelihood that the test results is 
correct?”

 Akurasi dari suatu uji diagnostik sifatnya terus
menerus, semakin akurat suatu tes, semakin
kompleks dan mahal biayanya perlu memilih
suatu uji yang tepat
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LATIHAN SOAL

 Perbandingan hasil uji ELISA  antibodi terhadap
Mycobacterium paratuberculosis. Status infeksi
(gold standar) ditentukan dengan kultur fekal
dengan data sbb:
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Hitung

Sensitivitas:
Spesifisitas:
Akurasi:
Prevalensi:
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