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Definition

Kajian kritis terhadap makalah/artikel ilmiah 
adalah kegiatan untuk mengkaji/ 
mengevaluasi artikel penelitian guna 
menetapkan apakah artikel penelitian 
tersebut layak rujuk/ layak dijadikan 
sebagai landasan dalam pengambilan 
keputusan klinis atau tidak.



 Salah satu langkah dari Kedokteran 
berbasis bukti (Evidence Based Medicine) 
yang difungsikan untuk menetapkan layak 
tidaknya artikel tersebut untuk dirujuk



EBM

 Clinical problem

 Searching articles

 Critical appraisal

 Applying the result to solve patient 
problem

 evaluation



Types of articles based on the 

types of clinical question



Kekuatan bukti



In CA what should be 

evaluated?

 Is the study valid?

 Is the study important?

 Is the result of the study can be applied
to solve our patient’s problem?





Validitas uji diagnostik

(lihat metode penelitian)

 Penilaian validitas uji diagnostik:
 Apakah penelitian uji diagnostik dilakukan secara 

tersamar dengan baku emas yang benar?

 Apakah uji diagnostik dilakukan terhadap pasien 
dengan spektrum penyakit atau kelainan yang 
memadai seingga dapat diterapkan dalam praktek 
sehari-hari?

 Apakah pemeriksaan dengan baku emas dilakukan 
tanpa memandang hasil pemeriksaan dengan uji 
diagnostik?



Penilaian pentingnya uji

diagnostik (lihat result)

 Penilaian pentingnya hasil uji diagnostik



Dari tabel tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

 Sensitivitas: a/(a+c)

 Spesifitas: d/(b+d)

 Nilai prediksi positif : a/a+b

 Nilai prediksi negatif: d/ c+d

 Likehood ratio positif: sensitivitas/ (1-spesifitas)

 Likehood ratio negatif: (1-sensitivitas)/spesivitas

 Prevalens (pretest probability): (a+c)/(a+b+c+d)

 Prtest odds: (a+c)/(b+d)

 Post-test odds:  pretest odds x rasio kemungkin



 Sensitifitas berhubungan dengan kemampuan 
alat diagnostik untuk mendapatkan hasil positif 
pasti

 Spesifisitas berhubungan dengan kemampuan 
alat uji diagnostik untuk mengidentifkasi 
negatif pasti

 Prevalence adalah proporsi kasus yang sakit 
dalam suatu populasi pada suatu saat atau 
kurun waktu. 

 Pada prevalens yang tinggi memerlukan alat
diagnostik yang sensitif

 Pada prevalence yang rendah dibutuhkan alat
diagnostik yang spesifik



 Predictive value terdiri dari dua, yakni positve 
predictive value (PPV) dan negative predictive 
value (NPV). PPV adalah probabilitas seseorang 
menderita penyakit apabila uji dagnostiknya 
positif. NPV adalah probabilitas seorang tidak 
menderita penyakit apabila hasil ujinya negatif.

 LR+ memberikan informasi seberapa besar 
kemungkinan penyakit akan meningkat jika 
hasilnya positif

 LR- memberikan informasi seberapa besar 
kemungkinan penyakit akan menurun jika hasil 
tes negatif.



 pre-test probability menunjukkan besarnya 
kemungkinan seseorang menderita penyakit 
berdasarkan ciri demografis dan klinis.

 Pre-test odds adalah besarnya kemungkinan 
seseorang sakit dibanding kemungkinan tdak 
sakit, yang dicari dengan rumus (a+c)/(b+d). 
Dalam analisis uji diagnosis, pre-test odds 
sangat pentng karena jika dikalikan dengan LR 
(likehood ratio) akan memberikan nilai post 
test odds.

 post test odds adalah nilai pretest odds x LR



 LR = 1 berarti kemungkinan post-test 
probability adalah persis sama dengan
probabilita pre-test

 LR> 1 meningkatkan kemungkinan akan
adanya penyakit

 LR <1 menurunkan probabilitas akan
adanya penyakit



Hitung

Screen tes dengan menggunakan Fecal occult blood (FOB) 
digunakan pada 2030 pasien untuk mendeteksi kanker
colon, dengan hasil sebagai berikut: pasien yang 
terdiagnosi positif menderita Ca colon oleh gold standard 
colonoscopy adalah 30 dan oleh FOB Tes 200. negative 
pasti FOB test adalah 1820/2000. tentukan sensitifitas dan
spesifisitas FOB Test





Uji diagnostik berdasarkan

kurva ROC



Kemamputerapan uji diagnostik

(lihat metode, sampel dan hasil)

 Apakah uji diagnostik tersebut tersedia, 
terjangau dan akurat?

 Apakah kita dapat memperkiakan pretest 
probability penyakit pada pasien kita?

 Apakah post-test probability yang dihitung 
akan mengubah tata laksana pasien?

 Apakah secara keseluruhan uji diagnostik 
tersebut bermanfaat bagi pasien kita?





Uji validitas uji klinis/ terapi (lihat

metode penelitian)

 Method:
 apakah digunakan intention to treat analysis: yakni semua 

pasien harus dianalisis sesuai dengan keadaan/ alokasi awalnya 
tanpa melihat apakan pasien tersebut akan menyelesaikan 
penelitian atau tidak.

 Apakah dilakukan randomisasi dan apakah daftar randomnya 
disegel?Apakah RCT?

 Apakah klompok yang dibandingkan sebanding di awal 
percobaan?

 Apakah blind?singel atau double blind?

 Apakah kelompok diperlakukan sama kecuali kelompok yang 
akan diterapi untuk diteliti?

 Apakah semua pasien yang masuk dalam penelitian 
diperhitungkan dalam simpulan akhir dan semua dianalisis 
sesuai dengan keadaan awalnya? 



d. control group
Is there any control group?

e. Informed consent
suatu persetujuan tertulis yang harus ditandatangani oleh 

subject yang dijadikan objek penelitian setelah diterangkan 
manfaat ataupun kerugian dari penelitian tersebut secara 
jelas. Informed consent dilakukan sebelum pemilihan sampel 
secara acak.

e. blind
are the subjects and data collectors blind (do not know 
that they are treated using specific treatment as part of a 
study)?
single blind: only the subject who do not know the 
treatment they get.
double blind: both subjects and data collectors do not 
know the treatment they get and they give to the patients



f. are the confounding variables analyzed or are 
they excluded? 

g. data analysis (statistical analysis)

Is the statistical analysis used in the study 
appropriate?

h. result

p<0.05

RR/RP/OR : > 1

IK: tidak mencakup angka 1



Penilaian pentingnya uji 

terapi/uji klinis (lihat result)

 Pada penelitian terapi:

a. ditetapkan dengan menghitung nilai JDD 
(jumlah yang dibutuhkan untuk diobati) atau 

NNT (Number need to treat) semakin kecil nilai
JDD, maka penelitian tersebut semakin layak
untuk diterapkan.

b. seberapa persisi estimasi dari pengaruh
terapi



Penghitungan JDD adalah sebagai berikut:
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 RO: Odd ratio        

 PRA: pengurangan risiko Absolut /Absolute risk 

reduction (ARR)

 RR: risiko relative   

 JDD: Jumlah dibutuhkan untuk diobati (Number 

Need to Treat (NNT))

 EER: Experimental event rate: a/ (a+b)

 CER: Control event rate : c/ (d+c)

 RRR: ARR dibagi risiko outcome pada kelompok 
kontrol= ARR/CER atau 1-RR

 ARR: Absolute risk reduction (pengurangan 

risiko absolute/ PRA): ARR= CER-EER



PEMAKNAAN

 RR=1 berarti tidak ada beda pada 2 
kelompok tersebut (treatmen tidak
mengurangi dan tidak meningkatkan
terjadinya outcome)

 RR<1 berarti treatmen mengurangi risiko 
terjadinya outcome

 RR>1 berarti treatment meningktkan 
risiko terjdinya outcome



Pemaknaan ….

 ARR = Artinya keuntungan absolut yang 
diperoleh dari pemberian perlakuan adalah 
sebesar nilai ARR dalam mengurangi 
terjadinya kematian.

 RRR menunjukkan penurunan jumlah 
outcome dalam kelompok perlakuan 
terhadap kelompok kontrol

 NNT menunjukkan jumlah pasien yang harus 
diobati (selama masa penelitian) agar dapat 
mencegah terjadinya 1 kasus (outcome)



seberapa persisi estimasi dari pengaruh
terapi diketahui dengan: mengetahui nilai
Interval Kepercayaan (IK), yaitu rentang
kepercayaan terhadap kebenaran.

Nilai JJD dinyatakan bermakna jika
besarnya IK tidak melampaui angka 1 dan
rentangnya sempit. Jika IK mencakup
angka 1, misalnya 0,5 – 1,5 nilai JDD 
menjadi tidak bermakna



Can the result be applied

(lihat sampel)
Things should be considered:

1. Apakah pasien kita terdapat perbedaan
dengan subjek pada penelitian.

2. Apakah terapi tersebut mungkin untuk
diterapkan pada pasien kita (dengan setting 
kita)

3. Apakah pasien kita mempunyai potensi yang 
menguntungkan atau merugikan jika terapi
tersebut diterapkan?

4. Apakah nilai dan pengharapan pasien kita bila
hasil penelitian tersebut kita tawarkan untuk
mengobati

5. Apakah terapi baru tersebut tersedia?



 Berapa NNT hasil uji klnis tersebut bila diterapkan 
pada pasien kita? Yang dapat diketahui dengan 2 cara:

1. Terapkan nilai f yaitu faktor yang menunjukkan berapa berat 
pasien kita relatif terhadap prognosis, dibndingkan rerata 
pasien pada penelitian uji klinis tersebut. Bila pasien kita kira-
kira sama dengan rerata pada pasien uji klinis maka f=1. bila 
lebih berat (sulit sembuh) nilai f kurang dari 1, bila kurang 
berat (lebih mudah sembuh) maka nilai f lebh dari 1. nilai NNT 
untuk pasien kita adalah NNT/f. Dapat pula formula untuk 
NNT pasien kita = f x NNT bila pasien kita lebih sulit sembuh 
diberi nilai f lebih kecil dari 1 atau sebaliknya.

2. Terapkan PEER (patient expected event rate) yakni dengan 
mengandaikan pasien kita sebagai kontrol:

NNT pasien kita = 1/PEERxRRR. Sebagai contoh jika tingkat 
kegagalan  penyait tersebut adalah 50%, maka nilai NNT 
pasien kita adalah: 

1/(0.5 x 0.5) = 4



Contoh





Pertimbangkan:

 Apakah RCT?

 Apakah blind?

 Apakah sampel besar?

 Apakah uji statistiknya tepat?

 Bagaimana hasilnya?



success

 The rate of clinical success was 94.5% 
(86/91) in children treated with 
Azithromycin and 70.7% (63/89) in 
children treated with ciprofloxacine

 Hitung NNT-nya



Keberhasilan bakteriologis

 Bacteriological success was documented in 
100% (91/91) children in Azithromycin
group compared to 95.5% (85/89)

 Cari JDD atau NNTnya



 Untuk keberhasilan sembuh:

[RR (95% CI)=1.34 (1.16-1.54); 
P<0.001].

 Untuk keberhasilan bakteriologis:

[RR (95% CI)=1.05 (1.00-1.10); P=0.06]



UJI PROGNOSIS 

(umumnya studi kohort)

UJI VALIDITAS STUDI KOHORT
 Apakah awal penelitian didefinisikan dengan jelas 

dan taat asas, misalnya saat diagnsis ditegakkan

 Apa follow up dilakukan secara memadai

 Apakah outcome dinilai dengan kriteria objektif bila 
mungkin tersamar

 Apaka diidentifikasi kelompok dengan prognosis 
yang berbeda

 Apakah hasil sudah divalidasi pada kelompok subjek 
yang lain?



Penilaian pentingnya studi prognosis

 Berapa besar kemungkinan terjadinya 
outcome dari waktu ke waktu?

 Berapa tepatkah estimasi terjadinya 
outcome yang diteliti? Ini dapat dinilai 
dengan perhitungan interval kepercayaan 
baik terhadap risiko relatif maupun 
proporsi terjadinya outcome pada waktu-
waktu tertentu



Penilaian terhadap kemampu terapan 

hasil penelitian

 Apakah pasien kita mirip dengan subjek 
penelitian

 Apakah simpulan kita terhadap hasil studi 
bermanfaat bila disampaikan kepada 
pasienn kita?



Meta analisis

Penilaian validitas meta analisis

 Apakah disebutkan latar beakang dilakukan 
meta analisis dengan jelas?

 Apakah disebutkan kriteria inklusi studi yang 
disertakan dalam meta analisis dengan cara 
penelusuran pustaka yang relevan?

 Apakah diakukan telaah validitas setiap studi 
yang disertakan?

 Apakah hasil masig-masing studi lebih kurang 
konsisten satu dengan yang lain



Penilaian pentingnya meta analisis

 Apakah hasil total meta analisis berarti secarra 
klinis seingga mempengruhi tata laksana pasien? 
Hal ini dapat dinilai dari OR gabungan atau beda 
proporsi kesembuhan gabungan, masing2 
dengan IK

Catatan NNT gabungan pada mete analisis dapat 
dihitung dengan tabel tertentu namun oleh 
sebagian ahli dianggap dapat menyebabkan 
kesalahan sehingga NNT meta analisis perlu 
diterapkan secara berhati hati.



Kemamputerapan hasil meta analisis 

bag pasien kita

 Apakah pasien kita mirip dengan 
karakteristik pada pasien studi yang 
dilakukan meta analisis

 Apakah terapi tersebut tersdia, terjangkau 
dan dapat ditrima pasien?


