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Meta Analisis 

Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan penelitian kedokteran klinik terutama 

dalam epidemiologi klinik maka peranan biostatistika memegang peranan yang 

menonjol. Dari berbagai penelitian klinik yang dilakukan secara terpisah 

diupayakan dilakukan penggabungan hasil penelitian sejenis dengan 

menggunakan teknik statistik tertentu sehingga hasil gabungan penelitian 

tersebut mempunyai prakiraan dampak kerja yang nyata secara statistik . 

Masih cukup banyak kontroversi dan masalah yang belum terpecahkan dalam 

meta-analisis, terutama dalam hal teknik statistika yang dipergunakan. Namun 

teknik ini menjanjikan banyak hal yang dapat membantu para dokter dalam 

memperoleh fakta yang lebih definitif untuk tata laksana pasien maupun bagi 

pembuatan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti (evidence-based public 

health policy). 

 Dalam uraian  ini akan diterangkan pengertian, prinsip dasar, dan langkah 

langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pelaporan meta-analisis, 

khususnya terhadap uji klinis. Selain sebagai pengenalan meta-analisis, juga 

agar mampu memahami dan melakukan telaah kritis terhadap artikel meta-

analisis. Beberapa kelebihan dan keterbatasan meta-analisis juga akan dibahas 

pada bagian akhir uraian ini .   

 

Pengertian 

Dalam literatur kedokteran dikenal artikel yang berupaya menggabungkan 

hasil berbagai studi orisinal yang independen, yang dikenal dengan nama 

integrative literature; yang paling lama dikenal adalah tinjauan pustaka 

(literature review, dikenal pula dengan nama review article, overview, atau 

state of the art review). Artikel jenis ini bersifat naratif dan tidak dilakukan  

 
Disampaikan pada pertemuan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi bagian Obstetri dan 
Ginekologi RSHS/FKUP Bandung, tanggal 01 Agustus 2005 
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dengan sistematis, dalam arti: (1) penelusuran dan pemilihan artikel yang  

 

hendak digabungkan tidak dilakukan dengan kriteria yang ditetapkan 

sebelumnya; (2) kurang dilakukan telaah kritis dan evaluasi sistematis terhadap 

kualitas artikel. Akibatnya overview ini terancam bias; dapat saja penulis 

(sadar atau tidak) memilih artikel yang mendukung pendapatnya dan tidak 

menyertakan sumber lain yang bertentangan.  

 Bentuk lain adalah tinjauan pustaka yang dibuat secara sistematis dan 

terencana. Dari awal telah direncanakan dengan jelas jenis artikel yang akan 

digabung, teknik penelusuran pustaka, serta penelaahan kualitas setiap artikel. 

Bila dalam tinjauan tersebut tidak digunakan analisis statistika secara formal, 

tinjauan pustaka itu disebut sebagai systematic review, sedangkan bila dalam 

analisisnya digunakan metode statistika formal, jenis review tersebut 

dinamakan meta-analisis. Ketiga bentuk artikel tersebut secara umum disebut 

sebagai review article; review article yang disusun secara sistematis disebut 

systematic review, dan systematic review yang memakai analisis statistika 

formal disebut sebagai meta-analisis. 

 Meta-analisis merupakan suatu teknik statistika untuk menggabungkan 

hasil 2 atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara 

kuantitatif. Saat ini meta-analisis paling banyak digunakan untuk uji klinis. Hal 

ini dapat dimengerti, karena uji klinis desainnya lebih baku dan memberikan 

bukti hubungan kausal yang paling kuat. Meta-analisis juga dapat dilakukan 

terhadap berbagai studi observasional, namun akan mengundang lebih banyak 

masalah baik dalam metodologi maupun perangkat statistika yang digunakan, 

karena bias lebih mengancam pada studi observasional dibanding pada uji 

klinis. Dilihat dari prosesnya, meta-analisis merupakan suatu studi 

observasional retrospektif, dalam arti peneliti membuat rekapitulasi fakta tanpa 

melakukan manipulasi eksperimental. 

 Effect size, yakni perbedaan kejadian efek antara kelompok 

eksperimental dan kelompok kontrol dalam meta-analisis merupakan gabungan 

effect size masing-masing studi yang dilakukan dengan teknik statistika 
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tertentu. Karena pada umumnya pembuat meta-analisis tidak memiliki data 

dasar penelitian, maka praktis dimensi effect size yang digabungkan dalam 

meta-analisis sama dengan yang dilaporkan dalam artikel yang digabungkan. 

Skala variabel efek pada meta-analisis dalam literatur kedokteran dapat 

berskala nominal, numerik, atau ordinal. 

 

 

Tinjauan pustaka 

Review sistematik 

Meta-analisis 

 

 

Gambar 1.  Diagram Venn memperlihatkan hubungan antara tinjauan 
pustaka, review sistematik, dan meta-analisis. 

Tujuan Meta-analisis 

Tujuan meta-analisis pada umumnya tidak berbeda dengan jenis penelitian 

klinis lainnya, yaitu: 

• Untuk memperoleh estimasi effect size, yaitu kekuatan hubungan ataupun 

besarnya perbedaan antar-variabel 

• Melakukan inferensi dari data dalam sampel ke populasi, baik dengan uji 

hipotesis (nilai p) maupun estimasi (interval kepercayaan) 

• Melakukan kontrol terhadap variabel yang potensial bersifat sebagai perancu 

(confounding) agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hubungan 

atau perbedaan. 
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Langkah-langkah dalam Penyusunan Meta-analisis 

Meta-analisis dapat dipandang sebagai suatu penelitian tersendiri,  termasuk 

dalam desain studi observasional retrospektif. Bila subyek penelitian klinis adalah 

pasien, dalam meta-analisis `subyek penelitiannya' adalah hasil penelitian yang 

akan disertakan dalam meta-analisis. Sama halnya dengan penelitian lain, peneliti 

(pembuat meta-analisis) harus membuat usulan penelitian yang rinci. Usulan 

penelitian meta-analisis mencakup : 

I.   Pendahuluan 

1. Latar belakang: pernyataan yang jelas mengapa perlu dilakukan meta-

analisis  

2. Pertanyaan penelitian 

3. Hipotesis yang akan diuji 

4. Tujuan dan manfaat penelitian 

II. Metodologi 

1. Kriteria pemilihan (kriteria inklusi dan eksklusi) untuk artikel penelitian 

yang akan disertakan dalam meta-analisis. Tentukan apakah akan 

disertakan hasil penelitian yang tidak dipublikasi, bagaimana cara 

menemukan hasil penelitian yang tidak dipublikasi tersebut. 

2. Metode untuk menemukan atau menelusur penelitian, dan siapa yang akan 

melakukan penelusuran pustaka. 

3. Kriteria yang jelas untuk penilaian kualitas artikel penelitian yang 

mencakup aspek desain, pelaksanaan, serta analisis 

4. Klasifikasi dan kodifikasi unit penelitian untuk digabungkan 

5. Abstraksi kuantitatif hasil masing-masing penelitian 

6. Rencana penggunaan model statistika yang sesuai untuk penggabungan 

hasil  

7. Rencana interpretasi hasil 

8. Rencana pelaporan hasil 

 Tidak ada baku universal dalam melakukan metaanalisis. Teknik abstraksi, 

penentuan kualitas, dan statistika yang digunakan untuk melakukan meta-analisis 
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dapat bervariasi, yang antara lain bergantung pada jenis data dan substansi yang 

diselidiki. 

 Pertimbangan utama untuk menyertakan suatu studi dalam meta-analisis 

adalah relevansi studi terhadap tujuan meta-analisis. Harus diingat bahwa laporan 

penelitian dapat merupakan suatu rangkaian (laporan pendahuluan, laporan akhir); 

kedua jenis laporan ini tidak boleh dimasukkan bersama-sama, hanya laporan 

akhir (final report) yang dapat disertakan. Pemilihan studi yang akan disertakan 

sama pentingnya dengan pemilihan metode statistika untuk menggabungkan 

hasilnya. Dalam melakukan meta-analisis dituntut keahlian dalam metodologi 

maupun substansi, karenanya pembuatan meta-analisis memerlukan kerja sama 

antara ahli klinik yang menguasai substansi dan ahli statistika yang menguasai 

teknik meta-analisis. 

 

Kriteria Pemilihan 

Studi yang akan disertakan dalam meta-analisis bergantung pada maksud meta-

analisis. Karena itulah hipotesis studi meta-analisis amat membantu 

menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang harus digunakan sejak awal 

untuk identifikasi studi yang relevan. 

 Peneliti harus menetapkan jenis dan rincian laporan penelitian yang 

akan digabung. Untuk uji klinis, misalnya perlu ditetapkan apakah hanya 

akan disertakan uji klinis dengan randomisasi, berapa jumlah subyek minimal 

yang dapat diterima, karakteristik klinis pasien, intervensi yang dilakukan, 

lama follow-up minimal, outcome yang diperlukan, rentang umur subyek, 

serta lain-lain rincian data yang diperlukan. 

 Perlu pula dari awal ditentukan laporan dalam bahasa apa saja yang 

akan disertakan (apakah hanya artikel yang berbahasa Inggris atau mencakup 

yang berbahasa lain), tahun publikasi, dan lain-lain aspek yang relevan 

dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian. 

 Juga harus ditentukan apakah meta-analisis hanya dilakukan terhadap 

laporan penelitian yang telah dipublikasi ataukah mencakup pula data yang 

tidak dipublikasi. Bila meta-analisis hanya dilakukan terhadap laporan 
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penelitian yang telah dipublikasi, mungkin hasilnya tidak optimal, karena 

terdapatnya publication bias. Telah diketahui bahwa peneliti enggan 

mengirim hasil penelitian yang tidak bermakna, demikian pula editor 

cenderung menolak laporan hasil penelitian tersebut. Peneliti juga cenderung 

mengirim penelitian dengan hasil bermakna ke jurnal internasional, 

sedangkan yang hasilnya tidak bermakna dikirim ke jurnal lokal. Publication 

bias memang merupakan salah satu kendala yang nyata dalam meta-analisis. 

Di lain sisi bila disertakan data yang tidak dipublikasi dari pihak yang 

mempunyai kepentingan (misalnya dari perusahaan farmasi), hal ini pun 

dapat mengundang masalah. 

 Hasil penelitian yang tidak dipublikasi antara lain dapat diperoleh 

dengan menghubungi pusat-pusat penelitian tertentu yang biasanya dikenal 

oleh peer-group bidang studi yang berkaitan. Tentu saja tidak mungkin bagi 

penulis metaanalisis untuk memperoleh seluruh hasil penelitian yang tidak 

dipublikasi yang ada di seluruh dunia. 

 
Strategi Penelusuran Laporan P enelitian 

Untuk penelusuran (searching) bahan studi harus ditentukan kualifikasi 

penelusur (misalnya petugas perpustakaan dan peneliti). Ini perlu ditekankan, 

karena kualitas penelusur sangat mempengaruhi jumlah dan jenis pustaka yang 

diperlukan. Untuk menelusur artikel yang telah dipublikasi, database 

elektronik sangat bermanfaat; namun bila hanya cara ini yang digunakan, 

mungkin akan terlewatkan hasil studi lain yang relevan. Oleh karenanya 

biasanya disarankan untuk melengkapinya dengan pencarian manual, misalnya 

melalui Index Medicus, daftar pustaka buku ajar, tinjauan pustaka, dan 

publikasi lain. Untuk uji klinis, database Cochrane Collaboration merupakan 

sumber yang sangat membantu. 

 Untuk kepentingan ini harus dijelaskan spesifikasi database yang dipakai, 

strategi pencarian, termasuk periode waktu yang disertakan dan kata kunci 

yang digunakan. Harus dijelaskan cara untuk memasukkan semua studi yang 

ada yang memenuhi kriteria, termasuk kontak dengan para penulis, perangkat 
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lunak yang dipakai (nama dan versi), pencarian secara manual (dari daftar 

rujukan pada artikel), bahasa selain bahasa Inggris, serta metode penelusuran 

hasil studi yang tidak dipublikasi. 

Penilaian kualitas artikel  

Artikel yang telah terkumpul harus diteliti satu demi satu. Pada tahapan 

pertama harus dipastikan apakah semua sesuai dengan kriteria pemilihan yang 

telah ditetapkan. Bila hasil penelusuran awal sangat banyak, penyaringan dapat 

dilakukan dengan cara menilai abstrak masing-masing artikel. Setelah 

dipastikan sesuai dengan kriteria, kemudian setiap laporan studi dinilai 

kualitasnya oleh peneliti. Pada umumnya penilaian dilakukan oleh dua orang 

penilai (reviewer) secara terpisah, dengan menggunakan standar penilaian yang 

telah ditetapkan sebelumnya, biasanya dengan menggunakan sistem score. 

Apabila terdapat ketidaksesuaian dilakukan diskusi untuk mencapai 

kesepakatan. 

 Oleh karena kualitas hasil penelitian yang akan digabungkan tidak sama, 

maka perlu diberikan pembobotan terhadap masing-masing artikel. Misalnya, 

studi yang menggunakan 200 subyek dengan teknik randomisasi yang baik 

serta menggunakan teknik double blind tentu tidak sama bobotnya dengan 

studi yang hanya melibatkan 40 pasien tanpa blinding. 

Menggabungkan hasil studi  

Penggabungan hasil berbagai studi merupakan langkah paling menentukan 

dalam meta-analisis. Dalam penggabungan ini diperlukan teknik statistika 

tertentu yang mengundang banyak beda pendapat. Berikut ini diuraikan 

beberapa prinsip yang perlu diketahui dalam penggabungan hasil banyak 

penelitian. 

  Perlu diingat bahwa dalam penggabungan hasil, penelitian dengan 

jumlah subyek yang berbeda dan dengan kualitas yang berbeda tidak dapat 

diperlakukan sama. Penelitian dengan jumlah subyek yang banyak dan yang 

berkualitas lebih baik harus mendapat bobot yang lebih besar. 
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 Penelitian dapat memberi hasil akhir (outcome) berupa data nominal, 

numerik, atau ordinal. Penggabungan hasil dilakukan sesuai dengan data pada 

penelitian aslinya seperti tampak pada tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1.  Skala Variabel Yang dapat Digabungkan dalam Meta-

Analisis 
 
A. Hasil berskala numerik 

1. Perbedaan rerata (mean difference) 
2. Perbedaan rerata yang distandardisasi (standardaized mean difference) 

B.  Hasil berskala nominal 
1.  Data nominal non-komparati f 

a. Odds 
b. Insidens 

 2.  Data nominal komparati f 
a. Rasio odds 
b. Risiko relatif 
c. Perbedaan risiko (risk difference)  
d. Number needed to treat 

C. Hasil berskala ordinal 

 

 Apabila hasil suatu uji klinis berskala numerik (misalnya penelitian yang 

membandingkan dua obat dalam menurunkan kadar kolesterol), maka yang 

digabungkan dapat berupa beda rerata (mean difference) antara kedua 

kelompok. Untuk meniadakan peran jumlah subyek ini, maka beda rerata lebih 

baik tidak dinyatakan dalam angka mutlak, melainkan dalam besaran simpang 

baku (standard deviation) berupa standardized mean difference yakni beda 

rerata dibagi dengan simpang bakunya. Oleh karena penghitungan simpang 

baku telah menyertakan jumlah subyek, maka dengan menyatakan hasil studi 

dalam standardized mean difference dapat ditiadakan peran jumlah subyek dari 

masing masing penelitian. 

 Bila hasil penelitian berupa data nominal dikotom (sembuh-tidak sembuh, 

hidup-meninggal), maka penggabungan hasil dapat dinyatakan dalam odds, 

insidens, beda risiko, rasio odds, atau risiko relatif. Gambar 2 dimaksudkan 

untuk mengingatkan kembali makna istilah-istilah tersebut . 
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 Seperti telah disebutkan, karena besar sampel pada tiap penelitian tidak 

sama, maka menjumlahkan hasil masing-masing penelitian dan menghitung 

reratanya tidak laik dilakukan. Untuk ini diperlukan teknik statistika tersendiri, 

yang jenisnya bermacam-macam, namun dapat dikategorikan dalam 2 

kelompok, yakni fixed effects model dan random effects model. 

Efek 

 Ya  Tidak  Jumlah 

Eksperimen a b a+b 

Kontrol c d c+d 

Jumlah  a+c  b+d  a+b+c+d 

 

Tabel  2.       Tabe1 2x2 memperlihatkan hasil uji klinis yang dapat dilaporkan 
dalam meta-analisis. Odds untuk terjadinya efek pada kelompok 
eksperimental = a/b; odds untuk kelompok kontrol = c/d; rasio 
odds = a/b : c/d = ad/bc; insidens terjadinya efek pada kelompok 
eksperimental= a/(a+b); insidens efek pada kelompok kontrol= 
c/(c+d); risiko relatif = a/(a+b) : a/(c+d); beda odds = a/6 - c/d; 
beda risiko = a/(a+b) - c/(c+d). 

 

 Pada fixed effects model diasumsikan bahwa variabilitas di antara 

berbagai penelitian semata-mata didasarkan oleh faktor peluang; artinya 

apabila penelitian dilakukan tak terbatas, akhirnya akan diperoleh hasil yang 

sama. Pada model ini variabilitas antar-studi diabaikan atau dianggap tidak 

ada, yang ada hanyalah variabilitas intra-studi berupa variabilitas 

berdasarkan faktor peluang. Dengan teknik ini diperoleh nilai interval 

kepercayaan yang sempit. 

 Pada random effects model, selain variabilitas intra-studi juga 

diperhitungkan variabilitas antar-studi. Dengan teknik ini akan diperoleh 

interval kepercayaan yang lebih lebar dibanding pada fixed effects model. 

Namun bila penelitian yang digabungkan lebih kurang bersifat homogen, hasil 

yang diperoleh dengan kedua model tersebut tidak banyak berbeda. Perbedaan 

yang berarti baru terjadi bila hasil penelitian yang digabungkan sangat 

heterogen. 
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 Sebagian ahli statistika (aliran teori probabilitas Bayes) menyatakan ada 

dimensi lain yang perlu diperhitungkan, yakni prior probability distribution 

yang ditentukan oleh peneliti sebelum melihat data. Dengan memasukkan 

dimensi ini maka interval kepercayaan menjadi lebih lebar lagi. Oleh banyak 

ahli teknik ini dinilai kontroversial, karena penentuan prior probability 

merupakan proses yang sebagian berdasar pada faktor subyektif. 

 

Penilaian Heterogenitas 

Bagaimana bila hasil pelbagai studi sangat heterogen? Dalam hal ini maka kita 

tidak dapat langsung menggabungkan hasilnya. Ini merupakan suatu masalah 

penting dalam meta-analisis, dan belum ada cara definitif untuk mengatasinya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan uji heterogenitas 

yang jenisnya juga bervariasi, mulai dari yang paling sederhana (misalnya uji 

x2 untuk data nominal) sampai penggunaan pelbagai diagram atau plot. Bila uji 

heterogenitas memberikan hasil tidak bermakna, maka dapat dianggap hasil 

studi cukup homogen, dan analisis statistika yang sesuai adalah fixed effects 

model. 

 Bila hasilnya heterogen, maka random effects model yang diterapkan. 

Kekurangan cara ini adalah power uji statistika menjadi rendah, sehingga 

gagal menunjukkan perbedaan yang bermakna meskipun perbedaan tersebut 

ada. Namun hasil yang heterogen, asalkan kualitas studi dinilai baik, tidak 

boleh diatasi dengan cara membuang hasil penelitian yang merupakan outlier 

(amat berbeda dengan hasil lainnya). Bila yang memberi hasil berbeda 

dibuang, maka yang lain juga harus dibuang. Perbedaan tersebut setidaknya 

menunjukkan bahwa prosedur yang sama dapat berbeda hasilnya bila 

dilakukan terhadap populasi, waktu, tempat, atau kondisi yang berbeda.  

 

Penyajian Laporan Meta-analisis 

Seperti pada laporan penelitian lain, penyajian laporan meta-analisis mencakup 

Pendahuluan, Metode, Hasil, dan Diskusi. Penyajian Hasil biasanya diawali 
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dengan karakteristik subyek penelitian, dalam hal ini berupa rincian tentang 

penelitian yang disertakan dalam meta-analisis. Biasanya disertakan tahun 

publikasi, karakteristik subyek, jumlah subyek, rentang usia, randomisasi, lama 

follow-up, hasil akhir penelitian, dan lain-lain yang relevan. 

 Hasil akhir meta-analisis sendiri biasanya disajikan dalam bentuk grafik 

seperti pada 2 (untuk hasil berskala nominal dikotom) dan Gambar 3 (untuk 

hasil berskala numerik). Pada kedua gambar tampak garis vertikal yang 

menunjukkan tidak ada beda (beda rerata = 0 untuk hasil numerik, atau rasio 

odds atau risiko relatif = 1 untuk hasil nominal dikotom). Resume masing--

masing penelitian dinyatakan dalam beda rerata atau rasio odds berupa bujur 

sangkar, dengan interval kepercayaan (biasanya IK 95%) berupa garis 

horizontal. Besarnya bujur sangkar melambangkan bobot masing-masing 

penelitian yang digabungkan dalam meta-analisis. Bila interval kepercayaan 

memotong garis vertikal, berarti mencakup beda rerata = 0 atau rasio odds = 1, 

artinya secara statistika tidak bermakna (p > 0,05); apabila interval 

kepercayaan tidak memotong garis vertikal berarti secara statistika bermakna 

(p < 0,05). 

 Gabungan nilai beda rerata atau rasio odds total dan interval 

kepercayaannya digambarkan pada bagian bawah akhir grafik, berupa gambar 

wajik (diamond), dari sini dibuat garis terputus vertikal. Bila semua atau 

hampir semua interval kepercayaan penelitian memotong garis terputus, ini 

berarti penelitian yang digabungkan homogen; bila tidak maka berarti 

heterogen. 

 Perlu diingatkan kembali bahwa interval kepercayaan merujuk pada 

rentang nilai pada populasi yang diwakili oleh sampel. Interval kepercayaan 

rasio odds seharusnya bersifat asimetris. Untuk membuatnya simetris dan 

mudah diinterpretasi, maka interval kepercayaan tersebut dinyatakan dalam 

bentuk logaritme. Dengan cara ini maka interval kepercayaan rasio odds 

menjadi simetris, dan nilai 2 sama artinya dengan 0,5 namun dengan arah yang 

berlawanan. 
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 Salah satu keuntungan meta-analisis adalah diperolehnya jumlah subyek 

yang besar, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap hasil subgrup (misalnya 

hasil berdasarkan jenis kelamin atau kelompok usia). Bila subgrupnya hanya 

sedikit, maka hasil penggabungan subgrup dapat dimasukkan dalam diagram 

hasil keseluruhan, namun bila subgrupnya cukup banyak hasil penggabungan 

subgrup digambarkan dalam diagram terpisah. 

 

Gambar    2. Hasil meta-analisis yang disajikan dalam forest plot, 
memperlihatkan rasio odds masing-masing studi (kotak hitam) 
dengan interval kepercayaannya (garis horizontal). Garis vertikal 
menunjukkan rasio odss = 1 artinya tidak ada perbedaan antara 
kelompok eksperimental dan kontrol. Rasio odds gabungan 
digambarkan sebagai wajik (diamond). Agar interval kepercayaan 
simetris di sekitar rsio odds, diagram dibuat dalam logaritme rasio 
odds. Pada contoh ini 6 dari 7 studi yang digabungkan interval 
kepercayaannya memotong garis vertikal yang dibuat melalui hasil 
gabungan, yang menunjukkan bahwa studi yang digabungkan 
bersifat homogen. 

 

Analisis Sensitivitas 

Untuk menilai apakah satu hasil meta-analisis `robust' (relatif stabil terhadap 

perubahan) perlu dilakukan uji sensitivitas, antara lain dengan cara: 
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 Dibandingkan hasil bila analisis dilakukan dengan fixed effects model 

atau random effects model. Bila hasilnya sama atau hampir sama, dapat 

disimpulkan bahwa variasi antar-penelitian tidak begitu penting pada set 

data tersebut. 

•   Dilakukan uji untuk menilai peran kualitas metodologi penelitian terhadap 

hasil yang diperoleh. Untuk uji klinis, misalnya, nilai yang tertinggi 

diberikan pada studi dengan seleksi subyek yang baik, randomisasi 

dilakukan dengan benar, perlakuan terhadap kedua kelompok sama, terdapat 

tersamar ganda (double blind), dan analisis dilakukan secara intention to 

treat analysis (semua subyek yang telah dialokasi tetap dinilai pada alokasi 

awalnya, tanpa melihat statusnya. Dengan memberi nilai pada semua 

penelitian, mungkin akan terdapat penelitian dengan skor rendah. Bila 

penelitian yang bernilai rendah ini dikeluarkan dalam analisis, dan hasil 

yang diperoleh tidak banyak berubah, berarti hasil keseluruhan tidak 

dipengaruhi oleh penelitian yang berkualitas kurang baik tersebut. 

• Diidentifikasi terdapatnya publication bias. Semua penelitian dinilai; bila 

memang ada publication bias, penelitian dengan subyek paling banyak 

akan memberikan effect size yang paling kecil. Bila hal ini terjadi, maka 

penelitian dengan subyek yang paling sedikit dicoba untuk tidak 

diikutsertakan dalam analisis. Bila hasil akhirnya tetap sama atau identik, 

berarti publication bias tidak berperan cukup besar dalam meta-analisis 

tersebut. 

•  Dilakukan uji terhadap keadaan khusus. Misalnya ada penelitian yang tidak 

sepenuhnya memenuhi kriteria inklusi, yakni studi yang dihentikan sebelum 

seluruh subyek masuk (interim analysis), studi ini dicoba dikeluarkan dari 

analisis. Bila hasilnya tetap atau hampir sama, berarti studi yang dihentikan 

sebelum waktunya itu tidak mempengaruhi hasil secara keseluruhan. 

 
Meta-analisis Kumulatif 

Salah satu bentuk meta-analisis yang relatif baru adalah apa yang disebut 

metaanalisis kumulatif. Pada teknik ini hasil meta-analisis tidak dinyatakan 
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dalam simpulan akhir, namun dibiarkan `terbuka', menunggu evidence lain 

dari penelitian serupa yang memenuhi kriteria. Data baru tersebut dimasukkan 

ke dalam metaanalisis, dan dihitung rasio odds -nya; demikian seterusnya 

setiap kali ada publikasi terbaru dan memenuhi kriteria pemilihan, data yang 

tersedia dimasukkan ke dalam meta-analisis. Teknik ini biasanya dipergunakan 

untuk studi meta-analisis terhadap suatu topik yang tidak banyak dilaporkan 

dalam literatur. 

 

Gambar    3. Hasil meta-analisis yang disajikan dalam forest plot, memperlihatkan 
beda rerata yang telah disesuaikan dengan jumlah subyek atau 
standardized mean difference, SMD, untuk masing-masing studi 
(kotak hitam) dengan interval kepercayaannya (garis horizontal). 
Garis vertikal menunjukkan beda rerata = 0, artinya tidak ada 
perbedaan antara kelompok eksperimental dan kontrol. SMD 
gabungan digambarkan sebagai wajik (diamond). Pada contoh ini 4 
dari 6 studi interval kepercayaannya tidak memotong garis vertikal 
dari nilai gabungan, yang menunjukkan bahwa kelima studi yang 
digabungkan tidak homogen. 

Pemanfaatan Meta-analisis dalam Tata Laksana Pasien 

Salah satu hasil yang cukup sering disertakan adalah penghitungan number 

needed to treat (NNT), yakni jumlah pasien yang harus diobati dengan obat 

atau prosedur baru untuk menghindarkan 1 kegagalan . NNT dapat dengan 

mudah dihitung bila sajian meta-analisis dinyatakan dalam bentuk beda risiko 
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absolut (absolute risk reduction, ARR); NNT gabungan adalah 1/ARR 

gabungan. Namun banyak ahli yang meragukan manfaat NNT gabungan 

tersebut. Masalahnya, dari banyak penelitian jarang diperoleh karakteristik 

pasien yang homogen. Perhitungan statistika akan memaksakan sampel yang 

tidak homogen tersebut menjadi satu variabel; hal ini menyulitkan penerapan 

pada pasien. Untuk itu disarankan agar NNT gabungan ditinjau secara kritis 

dengan memperhatikan karakteristik pasien pada masing-masing studi, 

sebelum diterapkan pada pasien. 

Kelebihan dan Keterbatasan Meta-analisis 

Setiap desain penelitian tentu implisit mengandung kelebihan dan kekurangan; 

demikian pula meta-analisis. Kualitas meta-analisis tergantung, untuk sebagian 

besar, pada kualitas studi yang dipadukan. Paduan banyak penelitian yang 

tidak adekuat sama buruknya dengan masing-masing studi yang tidak adekuat 

tersebut. Dengan demikian, maka studi yang diikutsertakan dalam meta-

analisis harus berkualitas baik. Berikut beberapa kelebihan dan keterbatasan 

meta-analisis: 

Kelebihan 

1. Meta-analisis mendorong pemikiran sistematis tentang metode, 

kategorisasi, populasi, intervensi, outcome dan cara untuk memadukan 

berbagai bukti. Metode ini menawarkan mekanisme untuk estimasi 

besarnya efek dalam pengertian statistika (rasio odds atau risiko relatif) 

dan kemaknaannya. 

2. Penggabungan data dari berbagai studi akan meningkatkan kemampuan 

generalisasi dan power statistika, sehingga dampak suatu prosedur dapat 

dinilai lebih lengkap. Namun harus diingat bahwa peningkatan power akan 

memperbaiki nilai p sehingga perbedaan yang kecil sekali pun dapat 

menjadi bermakna secara statistika; padahal perbedaan tersebut belum 

tentu penting secara klinis, bagi klinikus yang lebih penting adalah menilai 

kemaknaan klinis. 
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3. Jumlah individu yang bertambah banyak dalam meta-analisis memberi 

kesempatan untuk interpretasi data tentang keamanan ataupun bahaya 

dengan tingkat kepercayaan yang lebih besar. 

4. Jumlah subyek yang besar juga memungkinkan untuk dilakukan analisis 

terhadap sub-grup yang tidak dapat dilakukan pada penelitian aslinya, 

misalnya efek intervensi pada lelaki atau perempuan secara terpisah, atau 

pada kelompok usia tertentu. 

5. Hasil meta-analisis dapat memberi petunjuk penelitian lebih lanjut, 

termasuk besar sampel yang diperlukan. 

 
Keterbatasan 

1. Karena masih dalam taraf pengembangan, masalah metodologi menjadi 

salah satu kekurangan yang harus diperhatikan bila kita membaca artikel 

tentang meta-analisis. Hal-hal yang masih merupakan kontroversi dapat 

dianggap juga merupakan keterbatasan atau kekurangan meta-analisis, 

termasuk kesesuaian penggabungan data berbagai studi, pemakaian metode 

statistik, variabilitas antar studi, pengembangan model untuk mengukur 

variabilitas, dan peran penilaian kualitas studi. 

2. Bias publikasi merupakan masalah yang mengancam pada meta-analisis. 

Meta-analisis yang hanya mencakup studi yang dipublikasi mungkin tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena banyak studi yang 

hasilnya negatif tidak dipublikasi atau tidak diusulkan untuk publikasi. 

Sebaliknya apabila disertakan data yang tidak dipublikasi, harus 

diyakinkan bahwa sumber datanya tidak mempunyai conflict of interest, 

dan sumber data yang tidak dipublikasi tersebut harus ditelusur dengan 

teliti. 

3. Perbedaan mendasar antara meta-analisis dengan jenis penelitian lain ialah 

bahwa pada meta-analisis data telah dikumpulkan, pilihan peneliti terbatas 

dalam menyertakan atau menyingkirkan studi-studi yang ada. Dengan 

demikian, besar sampel dalam meta-analisis sangat dibatasi oleh studi yang 

relevan yang ada. 
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4. Dalam meta-analisis, peneliti biasanya harus mengikuti metode yang 

dipakai oleh peneliti pertama untuk menilai hasil studi. Keterbatasan meta-

analisis lainnya adalah kelengkapan dan kualitas data yang tersedia dan 

metode statistika yang dipakai dalam artikel asal. 

 

Penutup 

Meta-analisis adalah suatu teknik statistika untuk menggabungkan secara 

kuantitatif dua atau lebih penelitian orisinal. Meta-analisis saat ini telah 

menjadi teknik yang penting dalam epidemiologi klinik, meskipun masih 

menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Termasuk dalam 

masalah ini adalah kontroversi tentang perlu atau tidaknya disertakan data 

yang tidak dipublikasi, terutama bila menyangkut pihak yang mempunyai 

kepentingan tertentu. 

 Meta-analisis secara metodologis dianggap sebagai studi observasional 

retrospektif. Secara ringkas pembuatan meta-analisis terdiri dari 4 langkah, 

yakni: (1) identifikasi makalah yang akan disertakan dalam meta-analisis; 

(2)seleksi, yakni penilaian kualitas laporan penelitian, (3) abstraksi, berupa 

kuantifikasi hasil masing-masing penelitian untuk digabungkan; dan 

(4)analisis, yakni penggabungan dan pelaporan hasil meta-analisis. Meta-

analisis yang dilakukan dengan baik dapat memberi informasi yang lebih 

definitif tentang hal-hal yang dilaporkan dalam penelitian aslinya, termasuk 

effect size yang lebih pasti, interval kepercayaan yang lebih sempit, serta 

analisis terhadap sub-grup. Sebaliknya metaanalisis yang dilakukan secara 

kurang cermat dapat memberikan informasi yang menyesatkan kepada 

klinikus. 

 Penggunaan analisis statistika juga masih merupakan bahan diskusi yang 

hangat. Seringkali data yang diperlukan untuk menilai kualitas penelitian tidak 

lengkap dalam laporan penelitian yang disertakan dalam meta-analisis; untuk 

mengatasi hal tersebut beberapa jurnal mensyaratkan pengarang untuk 

menyertakan data dasar hasil penelitiannya. Apakah kecenderungan baru ini, 
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yakni setiap pengirim artikel penelitian harus menyertakan data aslinya, akan 

berkembang masih memerlukan waktu untuk menilainya. 

 Akhirnya harus diakui bahwa meta-analisis masih kurang diapresiasi oleh 

para klinikus. Pada umumnya klinikus lebih menghargai satu uji klinis yang 

besar daripada penggabungan data dari banyak uji klinis kecil yang dilakukan 

dengan meta-analisis. Di samping itu pemanfaatan hasil meta-analisis dalam 

tata laksana pasien juga tidak selalu mudah. NNT (number needed to treat) 

yang dapat dihitung pada hasil akhir meta-analisis juga dinilai oleh banyak 

pakar sebagai hal yang dapat menyesatkan. 

 

Kesimpulan  

 Meta-analisis adalah teknik statistika yang dimaksudkan untuk menggabungkan 

dua atau lebih penelitian orisinil yang dapat digabungkan. Meta-analisis dapat 

dipandang sebagai bagian dari review article yang dilakukan secara sistematis 

(disebut systematic review) yang menggunakan analisis stat istika formal. 

 Meta-analisis dipandang sebagai penelitian tersendiri, dan digolongkan dalam 

penelitian observasional retro spektif. Subyek penelitian pada meta-analisis adalah 

laporan penelitian orisinal, baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum 

(tidak) dipublikasi.  

 Penyusunan meta-analisis harus diawali dengan usulan penelitian yang menyebut 

tujuan hipotesis, serta kriteria inklusi & eksklusi studi yang hendak dilakukan 

meta-analisis. Penelusuran subyek harus dilakukan dengan bantuan komputer, 

namun harus pula dilengkapi dengan handsearching. 

 Meta-analisis saat ini lebih banyak dilakukan terhadap uji klinis, namun ada 

kecenderungan untuk melakukan teknik ini pada studi observasional. 

 Salah satu keuntungan meta-analisis adalah diperoleh 'studi baru' dengan jumlah 

subyek yang besar sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih definitif. 

Kelemahannya terletak pada masalah teknis yakni penggunaan statistika yang 

tepat untuk penggabungan data.  

 Pada meta-analisis uji klinis statistika  yang sering digunakan adalah penghitungan 

rasio odds untuk data nominal dan beda rerata untuk data numerik. Karena 
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kualitas penelitian dan jumlah subyek yang berbeda, maka bobot masing-masing 

studi tidak sama.  
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