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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biaya pelayanan kesehatan khususnya biaya obat telah meningkat tajam 

dalam beberapa dekade terakhir dan kecenderungan ini tampaknya akan terus 

berlanjut. Hal ini disebabkan karena populasi pasien yang terus meningkat dengan 

konsekuensi meningkatnya penggunaan obat, adanya obat-obat baru yang lebih 

mahal, dan perubahan pola pengobatan. Di sisi lain  sumber daya yang dapat 

digunakan terbatas, sehingga harus dicari cara agar pelayanan kesehatan menjadi 

lebih efisien dan ekonomis (Trisna, 2007).      

Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut diperlukan pemikiran-

pemikiran khusus dalam peningkatan efisiensi atau penggunaan dana secara lebih 

rasional. Ekonomi kesehatan sebagai suatu alat untuk menemukan cara dalam 

peningkatan efisiensi dan memobilisasi sumber dana dapat dipergunakan untuk 

membantu mengembangkan pemikiran-pemikiran khusus tanpa mengabaikan aspek-

aspek sosial dari sektor kesehatan itu sendiri (Bootman et al., 2005). 

Diabetes menjadi salah satu dari sebab utama penyakit dini dan kematian 

pada banyak negara. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, amputasi dan gagal 

ginjal. Komplikasi ini berdampak banyak pada sosial dan beban finansial dari 

diabetes (Beaglehole and Levebrё, 2005). Jumlah penderita diabetes melitus tipe 2 

mencapai 90% dari semua kasus diabetes melitus, dan secara keseluruhan penderita 

diabetes melitus tipe 2 di Amerika Serikat sekitar 8,7% berusia 20 tahun atau lebih 

(Triplitt et al., 2005). 

Perkiraan terbaru oleh ADA (American Diabetes Association) tahun 2007 

total biaya tahunan diabetes melitus US$ 174 milyar, terdiri dari US$ 116 milyar 

untuk biaya medik dan US$ 58 milyar merupakan biaya atas hilangnya produktivitas. 

Biaya medik sebesar US$ 116 milyar meliputi biaya medik langsung sebesar US$ 27 
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milyar, biaya untuk mengatasi komplikasi sebesar US$ 58 milyar dan US$ 31 milyar 

untuk biaya umum lainnya (ADA, 2009).   

Hasil penelitian dari Oliva (2004) tentang biaya pasien diabetes melitus tahun 

2002, dengan jumlah pasien 1.675.304, biaya antidiabetik mencapai 311,43 juta Euro 

(12-13%), biaya komplikasi sebesar 777,00 juta Euro (42,1%), biaya periksa 

spesialis dan dialisis 127,46-144,69 juta Euro (5-6%). Hasil penelitian dari Adelia 

(2006) biaya medik langsung untuk pengobatan diabetes melitus tipe 2 rawat jalan 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebesar Rp 230.745,82.  

Penelitian ini dilakukan di RSUD Banyudono Boyolali karena sebelumnya 

belum ada penelitian tentang biaya medik langsung dan gambaran pengobatan pada 

pasien diabetes melitus tipe 2 rawat jalan di rumah sakit tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui besarnya biaya terapi dan gambaran pengobatannya. 

Selain itu, RSUD Banyudono Boyolali merupakan salah satu rumah sakit milik 

pemerintah yang mempunyai pelayanan unggulan sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan sehingga banyak dijadikan masyarakat sebagai tempat tujuan perawatan 

medik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran pengobatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 rawat 

jalan di RSUD Banyudono Boyolali tahun 2010? 

2. Berapa biaya medik langsung rata-rata (direct medical cost) pasien diabetes 

melitus tipe 2 setiap bulannya? 

3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya biaya terapi pada pasien 

diabetes melitus tipe 2? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran pengobatan pada pasien diabetes melitus tipe 2 

rawat jalan di RSUD Banyudono Boyolali tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui besarnya biaya medik langsung rata-rata (direct medical cost) 

pasien diabetes melitus tipe 2  setiap bulannya. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besarnya biaya terapi diabetes 

melitus tipe 2 yang meliputi umur, jenis kelamin, komplikasi, dan macam 

antidiabetik yang digunakan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Diabetes Melitus  

a. Definisi 

Diabetes melitus adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan 

hiperglikemia; disebabkan karena abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan 

protein; dan dapat menyebabkan komplikasi kronik seperti mikrovaskuler, 

makrovaskuler dan neuropatik. Meskipun usaha untuk  mengontrol hiperglikemia 

merupakan hal yang penting, tetapi tujuan utama manajemen pasien diabetes melitus 

adalah mengurangi dan mencegah terjadinya komplikasi dan memperbaiki harapan 

hidup serta kualitas hidup pasien (Triplitt et al., 2005). 

b. Epidemiologi  

Menurut WHO (World Health Organization), jumlah penderita diabetes 

melitus semakin tahun semakin menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. WHO 

memprediksi kenaikan jumlah penderita diabetes melitus di Indonesia dari 8,4 juta 

pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (Anonim, 2006). 

Berdasarkan data IDF (International Diabetic Federation) tahun 2002, Indonesia 

merupakan negara keempat terbesar untuk prevalensi diabetes melitus (Suryono, 

2008).  
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c. Patofisiologi   

DM tipe 2 disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, tetapi karena sel-sel 

sasaran insulin gagal atau tak mampu merespon insulin secara normal maka keadaan 

ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Di samping resistensi insulin, juga timbul 

gangguan sekresi insulin dan produksi glukosa hepatik yang berlebihan. Tetapi tidak 

terjadi pengrusakan sel-sel β langerhans secara autoimun sebagaimana yang terjadi 

pada DM tipe 1. Dengan demikian defisiensi fungsi insulin pada penderita fungsi 

insulin DM tipe 2 hanya bersifat relatif, tidak absolut (Anonim, 2005b).         

d. Klasifikasi 

Sesuai dengan kriteria klasifikasi yang dikeluarkan oleh American Diabetes 

Association (ADA) 2009, diabetes melitus dibedakan menjadi: 

1) Diabetes melitus tipe 1 

Diabetes melitus tipe 1 kejadiannya kira-kira 10% dari total kasus diabetes 

melitus. Diabetes melitus tipe ini dapat berkembang sejak usia muda yang 

disebabkan karena adanya kerusakan sel beta pankreas yang menyebabkan 

kekurangan sekresi insulin secara mutlak (Priyanto, 2008). 

2) Diabetes melitus tipe 2 

Diabetes melitus tipe ini ditandai dengan adanya resistensi insulin atau 

defisiensi insulin atau gabungan keduanya. Resistensi insulin ditandai dengan adanya 

peningkatan lipolisis dan peningkatan produksi asam lemak bebas, peningkatan 

produksi gula di hepar dan pengurangan intake gula ke sel otot. Diabetes melitus tipe 

2 terjadi ketika gaya hidup dengan asupan kalori berlebihan, kurang olahraga, 

obesitas, dan ada dukungan faktor genetik (Priyanto, 2008).   

3) Diabetes melitus tipe spesifik 

Contoh dari diabetes spesifik adalah diabetes melitus karena defek genetik 

fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit yang mempengaruhi pankreas 

eksokrin, endokrinopati (yang melibatkan hormon lain misalnya GH, kortisol, dsb), 

defek akibat obat atau bahan kimia, infeksi, gangguan autoimun, dan sindrom 

genetik lainnya (Sacher and McPherson, 2004).   
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4) Diabetes melitus gestasional 

Diabetes gestasional adalah keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang 

timbul selama masa kehamilan, dan biasanya berlangsung hanya sementara atau 

temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil diketahui menderita diabetes melitus 

gestasional, dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua (Anonim, 

2005b). 

e. Diagnosis 

Kriteria untuk diagnosis diabetes melitus antara lain: gula darah puasa ≥7,0 

mmol/l (≥126 mg/dl), konsentrasi gula darah acak ≥11,1 mmol/l (≥200 mg/dl), dan 

gula darah 2 jam ≥11,1 mmol/l (≥200 mg/dl) dengan beban 75 gram tes toleransi 

gula secara oral. Gejala diabetes melitus antara lain: polidipsia, poliuria, polifagia, 

penurunan berat badan, dan koma diabetik (Kasper et al., 2005).        

f. Penatalaksanaan Terapi 

Pengobatan diabetes melitus secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Terapi non obat (non farmakologi) 

Perubahan pola hidup menunjukkan keefektifan dalam pencegahan atau 

penundaan onset dari diabetes melitus tipe 2, diantaranya adalah meningkatkan 

aktivitas fisik, diet sehat, menurunkan berat badan dan tidak merokok. 

2) Terapi dengan obat (farmakologi) 

Penatalaksanaan diabetes melitus dengan obat (farmakologi) ada 2, yaitu 

menggunakan insulin dan antidiabetik oral. 

a) Insulin  

Insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas akan langsung diinfusikan ke 

dalam hati melalui vena porta, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh 

melalui peredaran darah. Efek kerja insulin yang sudah sangat dikenal adalah 

membantu transport glukosa dari darah ke dalam sel. Kekurangan insulin 

menyebabkan glukosa darah tidak dapat atau terhambat masuk ke dalam sel. 

Akibatnya glukosa darah akan meningkat dan sebaliknya sel-sel tubuh kekurangan 

bahan sumber energi sehingga tidak dapat memproduksi energi. Berdasarkan lama 
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kerja, insulin dibagi menjadi empat jenis, yaitu insulin kerja cepat (rapid acting 

insulin), insulin kerja pendek (short acting insulin), insulin kerja menengah 

(intermediate acting insulin), insulin kerja panjang (long acting insulin) (Anonim, 

2006).  

b) Antidiabetik oral 

Berdasarkan kelas terapi, obat antidiabetik oral dapat dibagi menjadi 5 

golongan, yaitu : 

(1) Sulfonilurea 

Sulfonilurea diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan potensi, efek 

samping dan ikatannya dengan protein serum, yaitu generasi pertama dan generasi 

kedua. Generasi pertama meliputi acetohexamide, klorpropamid, tolazamid, dan 

tolbutamid. Obat-obat tersebut mempunyai potensi yang lebih rendah dibanding 

dengan generasi kedua, yaitu glimepirid, glipizid, dan gliburid (glibenklamid). Selain 

itu, generasi kedua juga meliputi glikazida dan glikuidon (Triplitt et al., 2005). Obat 

golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta 

pankreas, dan merupakan pilihan utama untuk pasien dengan berat badan normal dan 

kurang, namun masih boleh diberikan kepada pasien dengan berat badan lebih 

(Anonim, 2006). 

(2) Meglitinid 

Obat antidiabetik oral golongan glinid ini merupakan obat antidiabetik 

generasi baru yang cara kerjanya mirip dengan golongan sulfonilurea. Kedua 

golongan senyawa antidiabetik oral ini bekerja meningkatkan sintesis dan sekresi 

insulin oleh kelenjar pankreas. Umumnya senyawa obat antidiabetik golongan 

meglitinid dan turunan fenilalanin ini dipakai dalam bentuk kombinasi dengan obat-

obat antidiabetik oral lainnya (Anonim, 2005b). Golongan ini terdiri dari 2 macam 

obat yaitu, repaglinid (derivat asam benzoat) dan nateglinid (derivat fenilalanin). 

Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara 

cepat melalui hati (Anonim, 2006). 
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(3) Biguanid 

Obat antidiabetik oral golongan biguanid bekerja langsung pada hati (hepar), 

menurunkan produksi glukosa hati. Senyawa-senyawa golongan biguanid tidak 

merangsang sekresi insulin, dan hampir tidak pernah menyebabkan hipoglikemia. 

Satu-satunya senyawa biguanid yang masih dipakai sebagai obat antidiabetik oral 

saat ini adalah metformin. Metformin masih banyak dipakai di beberapa negara 

termasuk Indonesia, karena frekuensi terjadinya asidosis laktat cukup sedikit asal 

dosis tidak melebihi 1700 mg/hari dan tidak ada gangguan fungsi ginjal dan hati 

(Anonim, 2005b).  

(4) Tiazolidinedion 

Tiazolidinedion (rosiglitazon dan pioglitazon) berikatan dengan Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-γ), suatu reseptor inti di sel otot dan 

sel lemak. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan 

meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan 

glukosa di perifer. Tiazolidinedion dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal 

jantung kelas I-IV karena dapat memperberat edema/retensi cairan dan juga pada 

gangguan faal hati (Anonim, 2006). 

(5) Penghambat enzim α-glukosidase 

Obat penghambat golongan enzim α-glukosidase ini dapat memperlambat 

absorpsi polisakarida (starch), dekstrin dan disakarida di intestine. Dengan 

menghambat kerja enzim α-glukosidase di brush border intestine, dapat mencegah 

peningkatan glukosa plasma pada orang normal dan pasien DM. Karena kerjanya 

tidak mempengaruhi sekresi insulin, maka tidak akan menyebabkan efek samping 

hipoglikemia. Akarbose dapat digunakan sebagai monoterapi pada DM usia lanjut 

atau DM yang glukosa postprandialnya sangat tinggi. Di klinik sering digunakan 

bersama antidiabetik oral lain dan atau insulin (Anonim, 2007). 
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    Target tercapai       GDP/GD 2 jam PP yang tidak  
                                        tercapai setelah 1 bulan 
 

 

 

 

        Target tercapai         Target tidak tercapai 
                                              setelah 3 bulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: GDP=Glukosa Darah Puasa, GD 2 jam PP=Glukosa Darah 2 jam Post 

Prandial  
 

Gambar 1. Algoritme Terapi Diabetes Melitus Tipe 2 (Triplitt et al., 2005) 

2. Farmakoekonomi 

Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh 

dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan (Orion, 1997).  

Metode-metode evaluasi farmakoekonomi meliputi: 

Target: A1c ≤6,5-7,0 (<0,5- 
1,0%), GDP <110-130  
mg/dL GD 2 jam PP <140  
180 mg/dL 

Diagnosis awal 
         DM 

Edukasi/nutrisi/
latihan 

Dicek A1c  
setiap 3-6 bulan   

Pertimbangan monoterapi (atau
kombinasi terapi) sulfonilurea  
dan atau metformin  

Pilihan  monoterapi lain :  
Pioglitazon/Rosiglitazon 
Nateglinid  
Repaglinid  
Akarbose/Miglitol  
Insulin atau insulin  
analog  

Terapi dilanjutkan 
dan dicek A1c  
setiap 3-6 bulan 

Kombinasi  
Sulfonilurea - 
metformin  

Pilihan kombinasi lain :  
Metformin atau  
sulfonilurea plus plus pioglitazon/ 
rosiglitazon atau atau akarbose/ 
miglitol. Metformin plus  
nateglinid atau repaglinid; atau 
insulin atau  insulin analog  
(Sebagai terapi mono atau 
kombinasi)

Terapi kombinasi 
lanjutan dan dicek A1c 
setiap 3-6 bulan 

Ditambahkan intermediate-acting insulin atau satu kali 
sehari glargin; sebelum supper intermediate regular insulin 
atau lisipro/campuran aspart; ditambah tiga kombinasi 
antidiabetik oral ; atau memilih pembagian dosis insulin 
atau terapi analog insulin dengan mempertimbangkan 
endrokinologis  
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a. Cost Analysis (CA) 

Cost Analysis dilakukan untuk melihat semua biaya dalam pelaksanaan atau 

pengobatan, dan tidak membandingkan pelaksanaan, pengobatan atau evaluasi 

efikasi (Tjandrawinata, 2000). Menurut Wilson (2001) ada 4 tipe biaya dalam cost 

analysis:  

1) Biaya medik langsung (direct medical cost)  

Biaya medik langsung adalah biaya yang nyata untuk diukur. Ini adalah biaya 

yang digunakan secara langsung untuk perawatan medik. Misalnya: biaya obat, biaya 

dokter, biaya rawat inap. 

2) Biaya non-medik langsung (direct non-medical cost)  

Biaya langsung yang berhubungan dengan perawatan non-medik atau tidak 

berhubungan dengan pasien. Misalnya: biaya transportasi, biaya makan dan 

menginap keluarga yang merawat atau menjaga pasien.  

3) Biaya tidak langsung (Indirect cost)  

Biaya yang berhubungan dengan hilangnya produktifitas kerja pasien karena 

sakit atau kematian. 

4) Biaya tidak teraba (Intangible cost) 

Biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tak teraba sehingga sukar untuk 

dihitung. Misalnya: biaya untuk mengganti rasa sakit, kecemasan, kelelahan, 

penderitaan pasien dari penyakit atau perawatan yang diberikan (Wilson, 2001). 

b. Cost Minimization Analysis (CMA) 

Cost Minimization Analysis (CMA) adalah tipe analisis yang membandingkan 

biaya total penggunaan 2 atau lebih obat yang khasiat dan efek samping obatnya 

sama (ekuivalen) (Trisna, 2007). Suatu kekurangan yang nyata dari analisis cost-

minimization yang mendasari sebuah analisis adalah pada asumsi pengobatan dengan 

hasil yang ekivalen. Jika asumsi tidak benar dapat menjadi tidak akurat, pada 

akhirnya studi menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis analisis  cost-minimization 

hanya digunakan untuk prosedur hasil pengobatan yang sama (Orion,1997). 
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c. Cost Effectiveness Analysis (CEA) 

Cost Effectiveness Analysis (CEA) merupakan metode yang paling sering 

dilakukan. Metode ini digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran 

hasil terapinya dapat dibandingkan. Sebagai contoh, membandingkan dua obat yang 

digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektifitasnya berbeda (Trisna, 

2007). Analisis cost-effectiveness mengkonversi cost dan benefit (efikasi) ke dalam 

rasio pada obat yang dibandingkan. Hasil CEA dipresentasikan dalam bentuk rasio, 

yaitu bisa Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) atau dalam Incremental Cost 

Effectiveness Ratio (ICER) (Tripiltt et al., 2005). 

d. Cost Utility Analysis (CUA) 

Cost Utility Analysis (CUA) adalah tipe analisis yang mengukur manfaat 

dalam utility-beban lama hidup; menghitung biaya per utility; mengukur ratio untuk 

membandingkan diantara beberapa program. Dalam analisis cost-utility, peningkatan 

kesehatan diukur dalam bentuk penyesuaian kualitas hidup (quality adjusted life 

years, QALYs) dan hasilnya ditunjukkan dengan biaya per penyesuaian kualitas 

hidup. Keuntungan dari analisis ini dapat ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup. 

Kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan QALYs pada status tingkat 

kesehatan pasien (Orion, 1997). 

e. Cost Benefit Analysis (CBA) 

Cost Benefit Analysis (CBA) adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan 

manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya terhadap 

hasil perawatan kesehatan. Analisis ini sangat bermanfaaat pada kondisi antara 

manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentuk rupiah (Orion, 1997). CBA 

mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan 

dimana outcome dari kedua program tersebut berbeda (contoh: cost-benefit dari 

program penggunaan vaksin dibandingkan dengan program penggunaan obat 

antihiperlipidemia) (Trisna, 2007).  

 

 


