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ABSTRAK 

 
Pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada balita di 

Indonesia dengan persentase mencapai 21%, terutama pada bayi berumur kurang 
dari 2 bulan. Penanganan pneumonia yang tidak tepat akan menimbulkan 
resistensi sehingga memperlama pengobatan dan menyebabkan peningkatan 
biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengobatan dan biaya 
medik langsung rata-rata terapi pneumonia pada pasien anak berdasarkan kelas 
perawatan dengan metode cost anlysis di instalasi rawat inap RS ”X”.  

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif non eksperimental dengan cara 
pengumpulan data secara retrospektif. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Data yang diperoleh terdapat 52 kasus pasien 
pneumonia yang memenuhi kriteria inklusi. Pengolahan data meliputi demografi 
pasien, gambaran pengobatan dan analisis biaya medik langsung rata-rata. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui antibiotik yang paling banyak 
digunakan di RS “X” adalah kombinasi ampisilin dan kloramfenikol sebesar 
96,15% sedangkan non antibiotik yang banyak digunakan adalah salbutamol 
sebesar 86,54%. Biaya total pasien pneumonia anak (dalam Ribuan)  paling tinggi 
pada kelas II sebesar Rp1.780,49, dan paling kecil pada kelas III sebesar Rp 
1.582,53 dengan komponen biaya terbesar yaitu biaya tindakan masing-masing 
sebesar 39,33% dan 44,12%. 

 
Kata kunci : Pneumonia, Analisis biaya, Gambaran pengobatan, RS “X”. 

 
ABSTRACT 

 
Pneumonia is the cause of death for indonesia in children under 2 month 

with percentages of 21 %. Pneumonia treatment causes of resistance that can 
prolong the treatment and lead to increased costs.  This research aimed to know 
overview treatment and average direct medical cost of patient pneumonia 
children class based with cost analysis method  in RS “X”. 
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       The research had non experimental descriptive characteristic with 
collected retrospektively data. Sampling techniques was purposive sampling. Data 
acquired pneumonia patients there were 52 cases that met the inclusion criteria. 
Processing of data includes patient demographics, overview treatment and direct 
medical cost average analysis. 

          As the result, antibiotic the most used in RS “X” was combination of 
ampicillin and chloramphenicol 96,15% while non antibiotic the most used was 
salbutamol 86,54%. The greatest expense direct cost of  pneumonia in children (in 
thousands) was  Rp1.780,49 at class II, and the cheapes was  Rp1.582,53 at class 
III with the highest cost component were medical measure cost 39,33% and 
44,12%, consecutively. 

 
Kata kunci : Pneumonia, Cost analysis, Overview treatment, RS “X”. 

 
PENDAHULUAN  

       Pneumonia merupakan penyebab infeksi paling banyak yang 

menyebabkan kematian di Amerikat Serikat, dimana terdapat 4 juta kasus yang 

telah terdiagnosis dan menghabiskan biaya lebih dari 23 milyar dolar AS untuk 

sistem pelayanan kesehatan (Glover dan Reed, 2005). Di negara berkembang 

termasuk Indonesia, pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar pada 

balita. Persentase angka kematian pneumonia di Indonesia diperkirakan mencapai 

21% (Unicef, 2006). 

       Pneumonia merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus serta 

mikoplasma. Oleh karena itu, dalam pengobatannya harus menggunakan 

antibiotik yang berfungsi untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga toksisitasnya relatif kecil (Price dan Wilson, 2006). 

Penanganan pneumonia yang tidak tepat dan tidak efektif dapat menimbulkan 

infeksi berulang yang berlanjut sehingga menyebabkan peningkatan biaya 

perawatan (Glover dan Reed, 2005).  

           Total biaya langsung dan tidak langsung untuk pneumonia di German, 

diperkirakan sampai $1,64 milyar, yang terdiri atas $983 juta biaya langsung dan 

$656 juta biaya tidak langsung (Bauer et al, 2005). Menurut hasil penelitian 

Purwaningrum (2007) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, pada 

pasien pneumonia tanpa penyakit penyerta, biaya total selama rawat inap antara 
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Rp 1.101.968 sampai Rp 31.695.568. Sedangkan pada pasien pneumonia dengan 

penyakit penyerta, biaya total selama rawat inap antara Rp 2.119.287 sampai Rp 

33.409.669. Melihat keadaan tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk 

menanggulangi biaya terapi pneumonia adalah mengalokasikan dan mengelola 

dana secara lebih efisien dan efektif. Dalam penelitan ini, dilakukan analisis biaya 

untuk melihat gambaran biaya secara keseluruhan dalam pengobatan penyakit 

pneumonia, tidak membandingkan pelaksanaan pengobatan atau evaluasi efikasi.  

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengobatan 

pneumonia pada pasien anak di instalasi rawat inap RS ”X” tahun 2011 dan untuk 

mengetahui biaya medik langsung rata-rata terapi pneumonia pada pasien anak 

dengan metode cost analysis di instalasi rawat inap RS ”X” tahun 2011 

berdasarkan kelas perawatan. 

METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan 

rancangan penelitian deskriptif non eksperimental. Cara pengambilan data 

menggunakan metode retrospektif yang berasal dari catatan rekam medik dan 

kuitansi keuangan di bagian rekam medik serta daftar harga satuan obat di bagian 

instalasi farmasi pada pasien anak penderita pneumonia di instalasi rawat inap 

RS”X”. 

Alat dan Bahan Penelitian 

       Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar pengumpulan data. 

Sedangkan bahan yang digunakan berasal dari catatan rekam medis dan kuitansi 

keuangan di bagian rekam medis serta daftar harga obat di bagian instalasi farmasi 

pada pasien pneumonia anak di instalasi rawat inap RS ”X” tahun 2011. 

Tempat Penelitian 

Tempat dilakukannya penelitian yaitu di RS ”X”. 
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Definisi Operasional 

1. Analisis biaya adalah perhitungan besar biaya medik langsung pasien anak 

penderita pneumonia di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2011. Sudut 

pandang penelitian dilihat dari rumah sakit. 

2. Gambaran pengobatan adalah gambaran obat yang diberikan pada pasien anak 

penderita pneumonia di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2011. 

3. Biaya medis langsung (direct medical cost) atau biaya total perawatan adalah 

jumlah keseluruhan biaya selama perawatan meliputi biaya obat, biaya 

penunjang, biaya tindakan, biaya alat kesehatan, biaya kamar dan biaya 

administrasi pada pasien anak dengan diagnosis pneumonia di RS “X”. 

4. Biaya obat adalah sejumlah biaya untuk obat pneumonia dan penyakit 

penyerta. 

5. Biaya penunjang adalah biaya untuk keperluan menunjang diagnosa penyakit 

pneumonia, meliputi pemeriksaan hematologi sysmex, pemeriksaan gula 

darah omnites, pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan patologi klinik, 

pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan elektrolit ilyte, pemeriksaan kimia darah 

” Beckman Coulter “dan analisa gas darah. 

6. Biaya kamar adalah biaya untuk kamar dan fasilitas lain yang diperlukan 

untuk pasien pneumonia. 

7. Biaya tindakan meliputi tindakan medik dan terapi terencana, rehabilitasi 

medik, IGD dan penggunaan oksigen yang diperlukan untuk pasien 

pneumonia. 

8. Biaya obat dan alat kesehatan meliputi alkes non surflo, surflo, infused, 

dispro, infusped, obat dan alkes kimia farma dan obat-obatan rumah sakit. 

9. Biaya administrasi adalah biaya untuk administrasi selama pasien menjalani 

perawatan di RS”X”. 

Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

   Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien anak penderita 

pneumonia yang tercatat pada data rekam medik di Instalasi Rawat Inap di RS”X” 
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tahun 2011. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling yaitu sampel yang diambil merupakan sampel yang memenuhi kriteria 

tertentu sehingga yang diambil adalah hanya sampel yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

Kriteria Inklusi :  

 1. Pasien anak  yang terdiagnosa pneumonia baik laki-laki maupun  perempuan 

usia kurang dari 14 tahun 

 2. Pasien anak penderita pneumonia dengan data rekam medik dan  kuitansi 

lengkap. 

Kriteria Eksklusi : 

 Pasien pneumonia yang keluar rumah sakit dengan status pulang paksa atau 

meninggal. 

Analisis Data 

Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 

karakteristik pasien, gambaran pengobatan dan besar biaya selama menjalani 

perawatan. 

1.  Karakteristik pasien meliputi umur, jenis kelamin,diagnosis dan lama 

perawatan. 

Masing-masing kelompok dihitung persentasenya dengan cara : 

% masing-masing kelompok = 
∑

∑
pasien

100%xkelompoktiap
  

2. Gambaran pengobatan meliputi pemilihan golongan dan jenis obat, dosis obat, 

frekuensi pemberian, dan cara pemberian obat. 

3. Perhitungan biaya medik langsung 

Rata-rata biaya (Rp) = 
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a. Biaya medis langsung 

Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya terapi pneumonia pada pasien 

anak rawat inap. 

b. Biaya obat 

Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya untuk obat pneumonia dan 

penyakit penyerta. 

c. Biaya kamar 

Biaya kamar adalah  biaya untuk kamar. 

d. Biaya penunjang 

Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya untuk keperluan  menunjang 

diagnosa penyakit pneumonia yaitu pemeriksaan hematologi sysmex, 

pemeriksaan gula darah omnites, pemeriksaan radiodiagnostik, pemeriksaan 

patologi klinik, pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan elektrolit ilyte, 

pemeriksaan kimia darah “Beckman Coulter” dan analisa gas darah. 

e. Biaya tindakan  

Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya tindakan yang diperlukan untuk 

pasien pneumonia selama rawat inap.   

f. Biaya obat dan alat kesehatan 

Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya obat dan alat kesehatan selama 

pasien menjalani rawat inap. 

g. Biaya jasa medis 

Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya jasa medis selama pasien 

menjalani rawat inap. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Pasien Pneumonia 

      Pasien pneumonia anak di RS “X” lebih banyak angka kejadiannya pada 

jenis kelamin laki-laki 36 kasus (69,23%) dibandingkan pasien dengan jenis 

kelamin perempuan 16 kasus (30,77%) dan terjadi pada usia < 1 tahun dengan 
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persentase sebesar 67,31%. Bayi dan anak kecil rentan terhadap penyakit 

pneumonia karena respon imunitas bayi dan anak kecil masih belum berkembang 

dengan baik (Price dan Wilson, 2006). 

Pasien dengan diagnosis pneumonia tanpa penyakit penyerta (59,62%) 

lebih banyak dibandingkan pasien pneumonia dengan penyakit penyerta 

(40,38%). Penyakit penyerta yang sering muncul adalah diare dan rata-rata lama 

rawat inap pada pasien pneumonia di RS “X” antara 4 hari sampai 6,6 hari. 

Gambaran Pengobatan Pneumonia 

Selama menjalani perawatan, pasien pneumonia anak yang dirawat inap di 

RS “X” menerima bermacam-macam obat. Selain antibiotik, pasien pneumonia 

anak juga mendapatkan obat non antibiotik meliputi analgetik-antipiretik, 

bronkodilator,  kortikosteroid, suplemen, mukolitik, anti diare dan anti konvulsan. 

Obat Antibiotik 

       Pemberian antibiotik pada pasien pneumonia diawali dengan pemberian 

antibiotik secara empiris yang ditunjukkan pada patogen yang paling mungkin 

menjadi penyebab terjadinya pneumonia (Dahlan, 2007). 
Tabel  1. Golongan dan Macam Antibiotik yang Digunakan Pada Pasien Pneumonia Anak di 
Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Golongan  Macam  Jumlah Persentase (%)  (n : 52) 
Kombinasi penisiln-
kloramfenikol 

Ampisilin-
kloramfenikol 

50 96,15 

Kombinasi penisilin-
aminoglikosida 

Ampisilin-gentamisin 6 11,5 

Sefalosporin generasi 1 Sefadroksil  5 9,61 
Sefalosporin generasi 3 Sefiksim 

Seftriakson  
9 
7 

17,31 
13,46 

Penisilin  Amoksisilin  2 3,85 
Kuinolon  Siprofloksasin  1 1,92 

Σ  80  
 

 Berdasarkan tabel 1, antibiotik yang paling banyak digunakan adalah 

kombinasi antara ampisilin dan kloramfenikol yaitu sebanyak 50 kasus (96,15%), 

sedangkan kombinasi antara ampisilin dan gentamisin sebanyak 6 kasus 

(11,54%). Kombinasi ampisilin dan Gentamisin digunakan untuk terapi 

pneumonia umur kurang dari 3 minggu. (Ostapchuk et al, 2004).  
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Kombinasi ampisilin dan kloramfenikol dipilih sebelum ada hasil biakan 

dan digunakan bila pasien berusia lebih dari 3 bulan karena penyebab terbanyak 

pneumonia pada usia tersebut adalah H. Influenzae dan S. Pneumoniae (Farida 

dkk, 2008). Sedangkan menurut Tjay dan Raharja (2002), kombinasi ampisilin 

(bakterisid) dan kloramfenikol (bakteriostatik) kurang sesuai karena 

kloramfenikol dapat mengurangi efektifitas ampisilin. Golongan sefalosporin 

generasi ketiga ini digunakan untuk mengobati sejumlah besar infeksi parah yang 

diakibatkan oleh organisme-organisme yang resisten terhadap sebagian besar obat 

lain (Tjay dan Raharja, 2002). 

Obat Non Antibiotik 

Obat non antibiotik yang digunakan untuk terapi pneumonia adalah 

analgetik dan antipiretik yang dapat digunakan untuk memberikan rasa nyaman 

pada anak dan mengurangi demam (British Thoracic Society, 2002). Selain itu 

dapat diberikan bronkodilator. Kortikosteroid diberikan pada pasien dengan 

infeksi bakteri untuk melawan reaksi peradangan pada mukosa bronkus 

(mengurangi edema dan sekresi mukus pada saluran nafas).  
Tabel 2. Distribusi Penggunaan Obat Non Antibiotik Pasien Pneumonia Anak di Instalasi 
Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Golongan  Macam  Jumlah Persentase (%)  (n : 52) 
Analgetik-antipiretik 
Bronkodilator  
 
 
Kortikosteroid  
 
Suplemen  
 
Anti diare 
Antikonvulsan 
Mukolitik  
Elektrolit  
Diuretik  

Parasetamol  
Aminophilin 
Salbutamol 
Teofilin  
Dexametason  
Metil prednisolon 
Zinc 
San B plex 
Lacto B 
Diazepam  
Ambroksol  
Pedialit 
Manitol  

41 
2 
45 
1 
3 
1 
11 
7 
1 
3 
4 
1 
1 

78,85 
3,85 

86,54 
1,92 
5,77 
1,92 

21,15 
13,46 
1,92 
5,77 
7,69 
1,92 
1,92 

Σ 121   
 

Pada penelitian ini, penggunaan obat lain selain antibiotik yang paling 

banyak adalah bronkodilator 48 kasus (92,31%). Dari golongan bronkodilator 

tersebut, yang paling banyak digunakan adalah salbutamol sebanyak 45 kasus 
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(86,54%). Bronkodilator adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi 

kesulitan bernafas yang disebabkab oleh asma, bronkitis, bronkiolitis, pneumonia 

dan emfisema. Golongan bronkodilator diberikan ketika ditemukan bronkospasme 

(Glover dan Reed, 2005). 

Analisis Biaya Terapi Pneumonia 

Analisis biaya terapi pneumonia anak rawat inap dalam penelitian ini 

dilakukan dengan sudut pandang rumah sakit yang difokuskan pada biaya medik 

langsung. 

Biaya Obat dan Alat Kesehatan 

Biaya obat dan alat kesehatan adalah sejumlah biaya untuk obat dan alat 

kesehatan selama pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Biaya alat kesehatan 

berbeda-beda tergantung lama rawat inap dan diagnosa penyakit. Semakin lama 

pasien dirawat, maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh pasien. 
Tabel 3. Biaya Obat dan Alat Kesehatan Rata-Rata per Pasien (X.1000) Berdasarkan Kelas 
Perawatan pada Pasien Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Macam biaya  Biaya obat dan alkes pada kelas   
  I 

Rata-rata  
(median) 

 
n 

 II 
Rata-rata 
 (median) 

 
n  

 III 
Rata-rata  
(median) 

 
n 

1 
2 
3 
4 

15,60 (15,60) 
138,72 (138,72) 

95,32 (95,32) 
161,85 (161,85) 

1 
1 
1 
1 

11,83 (7,22) 
101,91 (102,98) 

82,59 (86,76) 
230,52 (153,08) 

6 
6 
6 
4 

53,30 (36,40) 
88,39 (72,41) 

180,74 (164,75) 
91,52 (66,92) 

41 
45 
44 
33 

Total rata-rata 
per unit 

411,49 (411,49)  426,85 (350,04)  413,95 (340,78)  

Keterangan : 
1. Alkes askes non surflo, infuset, dispro, infusped 3.   Obat-obatan RS 
2. Alkes askes surflo, infuset, dispro, infusped  4.   Obat dan alkes kimia farma 

0

100

200

300

400

500

kelas I kelas II kelas III

biaya obat dan alkes
biaya obat

 
Gambar 1. Perbandingan Biaya Obat dan Alkes dengan Biaya Obat Rata-
Rata per Pasien Berdasarkan Kelas Perawatan 
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Berdasarkan tabel 3, rata-rata biaya obat dan alat kesehatan pada kelas I 

lebih rendah dibandingkan kelas II dan kelas III. Hal ini dikarenakan pada pasien 

kelas I tidak ada penyakit penyerta yang diderita dan rata-rata lama rawat inap 

pasien kelas I lebih sedikit dibandingkan kelas II dan kelas III yaitu 4 hari, 

sehingga mempengaruhi besarnya biaya obat dan alat kesehatan. 

Biaya obat dihitung berdasarkan harga satuan obat dikalikan dengan 

jumlah pemakaian per hari yang diberikan selama rawat inap. Berdasarkan 

gambar 3, rata-rata biaya obat pneumonia pada kelas I sebesar Rp 59,55, kelas II 

sebesar Rp 99,07 dan kelas III sebesar Rp 79,49. Perbedaan rentang biaya ini 

dikarenakan terdapat penyakit lain yang menyertai pneumonia sehingga 

membutuhkan obat tambahan untuk mengobati penyakit penyerta yang 

dideritanya. 

Biaya Penunjang 

 Biaya penunjang adalah sejumlah biaya untuk keperluan menunjang 

diagnosa penyakit pneumonia, meliputi pemeriksaan hematologi sysmex, urin 

rutin, gula darah omnites, kimia darah “Beckman Coulter”, radiodiagnostik, 

patologi klinik, elektrolit ilyte dan analisa gas darah. Biaya penunjang pada setiap 

pasien berbeda-beda tergantung diagnosis penyakit. Semakin banyak diagnosis 

yang ditegakkan, akan semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan untuk 

keperluan menunjang diagnosis penyakit tersebut. 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui rata-rata (x.1000) biaya penunjang 

pada kelas I adalah Rp 129,50, kelas II Rp 509,16 dan kelas III Rp 390,71. Rata-

rata biaya penunjang pada kelas I lebih murah dibandingkan kelas II dan kelas III 

karena pada pasien kelas I hanya melakukan pemeriksaan penunjang hematologi 

sysmex, patologi klink dan radio diagnostik, sehingga total rata-rata biaya 

penunjang pada kelas I lebih murah.  
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Tabel 4. Biaya Penunjang Rata-Rata per Pasien (X.1000) Berdasarkan Kelas Perawatan 
pada Pasien Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Macam biaya  Biaya penunjang pada kelas    
            I 

Rata-rata 
(median) 

 
n 

 

II 
Rata-rata (median) 

 
n 

            III 
Rata-rata (median) 

 
N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

50,00 (50,00) 
26,50 (26,50) 

- 
- 

53,00 (53,00) 
- 
- 
- 

1 
1 
 
 
1 
 
 

48,50 (39,00) 
25,00 (25,00) 

- 
21,00 (21,00) 
64,16 (67,50) 

103,50 (103,50) 
219,00 (219,00) 

28,00 (21,00) 

6 
2 
 
3 
6 
2 
1 
4 

31,00 (28,00) 
20,11 (10,00) 
20,00 (20,00) 
15,00 (15,00) 
46,05 (52,50) 
58,45 (50,00) 

160,00 (160,00) 
40,10 (15,00) 

43 
24 
4 
5 
36 
8 
3 
10 

Total rata-rata 
per unit 

129,50 (129,50)  509,16 (496,00)  390,71 (350,50)  

Keterangan : 
1. Hematologi sysmex  5. Radio diagnostik   
2. Patologi klinik  6. Elektrolit ilyte    
3. Urin rutin   7. Analisa gas darah 
4. Gula darah omnites  8. Kimia darah”Beckman Coulter” 
 

Tingginya biaya penunjang pada kelas II dikarenakan banyaknya penyakit 

penyerta yang diderita pasien dan adanya pemeriksaan penunjang tambahan yaitu 

analisa gas darah dan elektreolit ilyte. Adanya penyakit penyerta menyebabkan 

semakin banyaknya tes yang dilakukan sehingga biaya yang dikeluarkan akan 

semakin besar. 

Biaya Tindakan 

Biaya tindakan adalah rata-rata biaya untuk tindakan selama terapi. Biaya 

tindakan dalam penelitian ini meliputi tindakan medik dan terapi terencana, 

rehabilitasi medik, IGD dan penggunaan oksigen.  

Tabel 5. Biaya Tindakan Rata-Rata per Pasien (X.1000) Berdasarkan Kelas Perawatan 
pada Pasien Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Macam biaya  Biaya tindakan pada kelas    
             I 

rata-rata (median) 
 

n 
              II 
rata-rata (median) 

 
n  

           III 
rata-rata (median) 

 
N 

1. 
2. 
3. 
4. 

491,00 (491,00) 
- 

64,00 (64,00) 
72,00 (72,00) 

1 
 
1 
1 

490,83 (127,25) 
17,00 (17,00) 
62,66 (80,00) 

288,00 (108,00) 

6 
1 
6 
3 

599,37 (658,50) 
19,11 (13,00) 
68,08 (61,00) 

547.00 (309,00) 

45 
19 
37 
4 

Total rata-rata 
per unit  

627,00 (627,00)  858,49 (332,25)  1.233.56 
(1.041.50) 

 

Keterangan : 
1. Tindakan medik dan terapi terencana 3. IGD 
2. Rehabilitasi medik   4. Penggunaan oksigen 
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Perbedaan biaya tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan setiap 

pasien berbeda-beda tergantung dari kondisi masing-masing pasien. Biaya 

tindakan dipengaruhi oleh kelas perawatan, lama rawat inap dan diagnosis 

penyakit. Adanya penyakit penyerta akan menyebabkan tindakan yang diberikan 

akan semakin banyak, sehingga biaya semakin besar. Selain itu pasien di rawat di 

rumah sakit lebih lama, sehingga biaya tindakan akan semakin besar. 

Total rata-rata biaya tindakan pada kelas I lebih rendah dibandingkan kelas 

II dan kelas III karena pada pasien kelas I tidak melakukan rehabilitasi medik dan 

penggunaan oksigennya juga lebih sedikit. Penggunaan oksigen merupakan salah 

satu terapi suportif yang diberikan pada pasien pneumonia jika mengalami sesak 

nafas. 

Biaya Jasa Medis 

Biaya jasa medis adalah biaya untuk jasa keperawatan, visite dokter dan 

jasa farmasi. Biaya jasa medis tiap pasien berbeda-beda tergantung kelas 

perawatan dan lama rawat inap. Semakin lama pasien tersebut dirawat maka 

semakin besar biayanya. 

Tabel 6. Biaya Jasa Medis Rata-Rata per Pasien (X.1000) Berdasarkan Kelas Perawatan 
pada Pasien Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Macam biaya  Biaya jasa medis pada kelas    
        I 

Rata-rata 
(median) 

 
n 

              II 
Rata-rata (median) 

 
n 

 III 
Rata-rata (median) 

 
N 

1 
2 
3 

60,00 (60,00) 
120,00 (120,00) 

14,50 (14,50) 

1 
1 
1 

63,75 (55,00) 
81,33 (57,00) 
9,73 (10,00) 

6 
6 
6 

50,55 (45,00) 
89,67 (90,00) 
11,54 (10,20) 

45 
45 
45 

Total rata-rata 
per unit 

194,50 (194,50)  154,81 (122,00)  151,76 (145,20)  

Keterangan : 
1. Jasa keperawatan 
2. Visite dokter 
3. Jasa farmasi 

 
Dari hasil tersebut dapat diketahui biaya rata-rata jasa medis yang paling 

tinggi adalah pada kelas I sebesar Rp 194,50 dan yang paling rendah pada kelas 

III sebesar Rp 151,76. 
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Biaya Kamar dan Administrasi 

Biaya kamar adalah biaya untuk membayar kamar yang terdiri dari ruang 

perawatan kelas I, kelas II dan kelas III selama pasien menjalani rawat inap di 

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.  
Tabel 7.  Biaya Kamar dan Biaya Administrasi Rata-Rata per Pasien (X.1000) pada Pasien 
Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Biaya       Biaya kamar dan biaya administrasi pada kelas 
            I               II                          III 
Biaya kamar 
Biaya administrasi 

360,00 
34,00 

320,00 
34,00 

198,00 
34,00 

 

Besar biaya kamar dipengaruhi oleh lama rawat inap dan kelas perawatan. 

Semakin lama pasien tersebut dirawat maka semakin besar biaya kamar tersebut. 

Biaya kamar pada kelas I lebih mahal dibandingkan kelas II dan kelas III. 

Rata-rata biaya administrasi untuk pasien anak penderita pneumonia 

adalah sama, yaitu Rp 34,00. Besarnya biaya administrasi tidak tergantung pada 

kelas perawatan. 

Biaya Medik Langsung 

Biaya medik langsung adalah biaya selama perawatan mulai dari masuk 

rumah sakit sampai keluar rumah sakit, yaitu meliputi biaya penunjang, biaya 

tindakan, biaya jasa medis, biaya obat dan alat kesehatan, biaya rawat inap dan 

biaya administrasi. Dalam penelitian ini, biaya medik langsung disebut juga biaya 

total perawatan.  
Tabel 8. Rata-Rata Biaya Medik Langsung (X.1000) Berdasarkan Kelas Perawatan pada 
Pasien Pneumonia Anak di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Biaya            Biaya medik langsung pada kelas   
           I %  II %        III % 
Biaya penunjang 
Biaya tindakan 
Biaya jasa medis 
Biaya obat dan alkes 
Biaya kamar 
Biaya administrasi 

129,50 
627,00 
194,50 
411,49 
360,00 
34,00 

7,37 
35,70 
11,07 
23,43 
20,50 
1,93 

221,16 
700,33 
154,82 
350,18 
320,00 
34,00 

12,42 
39,33 
8,70 
19,67 
17,97 
1,91 

114,70 
698,29 
151,76 
385,78 
198,00 
34,00 

7,25 
44,12 
9,59 
24,38 
12,51 
2,15 

Total  1.756,49 100 1.780,49 100 1.582,53 100 
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Gambar 2. Biaya Medik Langsung Rata-Rata (X.1000) Berdasarkan Kelas Perawatan 

   

Dari masing-masing komponen biaya tersebut, dapat diketahui bahwa 

komponen biaya yang paling besar adalah biaya tindakan. Tindakan yang 

diberikan meliputi tindakan medik dan terapi terencana, rehabilitasi medik, IGD 

dan penggunaan oksigen. Adanya penyakit penyerta yang diderita pasien akan 

menambah besarnya biaya tindakan sehingga biaya tindakan pasien pneumonia 

dengan penyakit penyerta akan lebih besar dibandingkan biaya tindakan pada 

pasien dengan diagnosis tunggal pneumonia.  

Biaya tindakan yang paling besar yaitu pada kelas II sebesar Rp 700,33. 

Biaya tindakan dan biaya penunjang pada kelas II lebih besar dibandingkan kelas 

I dan kelas III. Hal ini disebabkan karena tindakan dan pemeriksaan penunjang 

yang dilakukan masing-masing pasien berbeda-beda tergantung dari kondisi 

pasien. Selain itu, pada pasien kelas II terdapat pemeriksaan penunjang tambahan 

yaitu analisa gas darah dan elektrolit ilyte sehingga biayanya semakin besar. 

Biaya obat dan alkes kelas I sebesar Rp 411,49 lebih besar dibandingkan 

kelas II sebesar Rp 350,18 dan kelas III sebesar Rp 385,78. Hal ini dikarenakan 

terdapat perbedaan macam-macam obat yang diberikan kepada pasien. Semakin 

banyak obat yang diberikan kapada pasien maka akan semakin banyak biaya 

obatnya.  

B
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Biaya total pada kelas II sebesar Rp 1.780,49 lebih besar dibandingkan 

kelas I sebesar Rp 1.756,49. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pemeriksaan 

penunjang, macam-macam obat yang diberikan dan biaya-biaya lain seperti biaya 

tindakan, biaya jasa medis dan biaya kamar untuk setiap pasien. 

 

      KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Gambaran pengobatan pneumonia anak di RS “X” yaitu selain menggunakan 

antibiotik juga menggunakan non antibiotik. Antibiotik yang paling banyak 

digunakan di RS “X” adalah kombinasi ampisilin dan kloramfenikol yaitu 

96,15% sedangkan non antibiotik yang banyak digunakan adalah salbutamol 

sebanyak 86,54%. 

2. Biaya total pasien pneumonia anak (dalam Ribuan)  paling besar pada kelas II 

Rp1.780,49, dan paling kecil pada kelas III Rp 1.582,53 dengan komponen 

biaya terbesar yaitu biaya tindakan masing-masing sebesar 39,33% dan 

44,12%. 

Saran  

1.  Perlu dilakukan penelitian mengenai rasionalitas penggunaan obat pneumonia 

pada pasien anak di RS ”X”. 

2.  Perlu dilakukan analisis efektivitas biaya pengobatan pneumonia. 
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