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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Biaya pelayanan kesehatan dirasakan semakin meningkat sebagai akibat 

dari berbagai faktor seperti pola pengobatan dan perubahan ekonomi secara 

global. Dilain pihak biaya yang tersedia untuk kesehatan belum dapat 

ditingkatkan, dimana kemampuan pemerintah semakin terbatas dan peran 

masyarakat masih belum maksimal (Bootman et al., 2005). Evaluasi ekonomi 

kesehatan dapat membantu meringankan beban sumber daya yang langka 

dengan meningkatkan efisiensi alokasi pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, 

farmakoekonomi termasuk pemilihan kebijakan kesehatan yang relevan, teknik 

analisis, pengukuran kesehatan dengan kualitas hidup yang disesuaikan dan 

biaya farmasi (Bodrogi & Kalo, 2010). 

Gagal ginjal kronik merupakan kerusakan ginjal atau penurunan laju 

filtrasi glomerulus (LFG) kurang dari 60 mL/min/1.73 m2 selama 3 bulan dan 

didasari oleh banyak faktor. Data dari United States Renal Data System 

(USRDS) indikasi prevalensi gagal ginjal kronik meningkat 104% antara tahun 

1990-2001 (Arora, 2011). Di Amerika Serikat, insiden gagal ginjal kronik 

diperkirakan 100 kasus perjuta penduduk pertahun pada tahun 1995-1999, dan 

meningkat sekitar 8% setiap tahunnya. Sedangkan di Malaysia, diperkirakan 

terdapat 1800 kasus baru gagal ginjal pertahunnya. Di negara-negara 

berkembang lainnya, insiden ini diperkirakan sekitar 40-60 kasus perjuta 

penduduk per tahun (Suwitra, 2006). 

Menurut data dari sejumlah nefrologi pusat baik swasta dan pemerintah 

rumah sakit di Indonesia kasus gagal ginjal kronik meningkat secara berurutan 

dari tahun 2002 sampai 2006 adalah 1425, 1656, 1908, 2525, dan 3079, dengan 

lebih dari 1600 mesin dialisis tersedia dan didistribusikan di beberapa unit 

hemodialisa (Prodjosudjadi & Suhardjono, 2009).  

Menurut Rahardjo dkk, (2006) hemodialisa merupakan terapi yang sering 

digunakan pada penderita gagal ginjal kronik. Kualitas hidup yang diperoleh 
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cukup baik dan panjang umur yang tertinggi sampai sekarang 14 tahun. 

Pelayanan hemodialisa merupakan salah satu pelayanan yang cukup mahal, 

karena sangat dipengaruhi harga medical supply, obat dan bahan habis pakai 

(Brown, 2001).  

Menurut Broscious & Castagnola (2006) berdasarkan laporan dari US 

Renal Data System pada tahun 2002, biaya pengobatan gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa meningkat 11% dari tingkat pada tahun 2001, untuk biaya 

medik langsung sebesar $ 17 miliar. Dari perspektif individu, biaya pengobatan 

pasien per tahun adalah sekitar $ 53.000. Sedangkan menurut hasil penelitian 

Hikmah (2008) di RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2008 dengan subyek 

penelitian adalah 125 orang pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa, rata-rata biaya medik langsung dan non medik langsung per 

perawatan pasien adalah sebesar Rp 2.468.316,6. Salah satu cara untuk 

mengurangi biaya dalam pelayanan hemodialisa ini adalah dengan cara reuse di 

mana dialyzer yang harganya cukup mahal tersebut dipakai berulang kali. Ada 

juga pusat-pusat dialisis tertentu selain reuse dialyzer juga melakukan reuse 

blood-lines. Reuse jelas dapat memberikan keuntungan secara ekonomis 

(Brown, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas, semakin tingginya angka kejadian gagal 

ginjal kronik dan biaya terapi hemodialisa sangat besar dan harus dilakukan 

seumur hidup, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini, agar memperoleh 

gambaran pengobatan serta dapat mengidentifikasi seberapa besar beban biaya 

yang ditanggung pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa, 

sehingga hal inilah yang mendukung diadakannya penelitian gambaran 

pengobatan dan analisis biaya terapi pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa di instalasi rawat inap RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 

2011.   
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan : 

1. Seperti apakah gambaran pengobatan pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa di instalasi rawat inap di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten tahun 2011? 

2. Berapa besar rata-rata biaya medik langsung yang meliputi biaya jasa medis, 

biaya obat dan alkes, biaya tindakan, biaya penunjang diagnostik, biaya 

kamar, biaya administrasi dan biaya hemodialisa berdasarkan kelas 

perawatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengobatan dan 

biaya terapi pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di instalasi 

rawat inap RSUP Dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun  2011 yang meliputi: 

1. Mengetahui gambaran pengobatan pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa di instalasi rawat inap di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten tahun 2011. 

2. Mengetahui besar rata-rata biaya medik langsung yang meliputi biaya jasa 

medis, biaya obat dan alkes, biaya tindakan, biaya penunjang diagnostik, 

biaya kamar, biaya administrasi dan biaya hemodialisa berdasarkan kelas 

perawatan . 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Gagal Ginjal Kronik 

a. Definisi 

Gagal ginjal kronik adalah kerusakan pada ginjal yang terus 

berlangsung dan tidak dapat diperbaiki. Disebabkan sejumlah kondisi dan 

akan menimbulkan gangguan multisistem. Penyakit gagal ginjal kronik 

ditandai dengan tiga tahap antara lain berkurangnya cadangan ginjal, 

gangguan ginjal, dan penyakit ginjal tahap akhir (End Stage Renal Disease) 

(Reeves et al., 2001). Tanda-tanda kerusakan ginjal meliputi proteinuria dan 
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penanda lain dari kerusakan, seperti glomerulonefritis persisten atau 

kerusakan struktural dari penyakit ginjal polikistik (Murphree & Thelen, 

2010). 

b. Klasifikasi Gagal Ginjal Kronik atas Dasar Penyakit 

Klasifikasi gagal ginjal kronik dapat dilihat berdasarkan derajat 

(stage) penyakit dan diagnosa etiologi (Suwitra, 2006). Klasifikasi tersebut 

antara lain tahap pertama (stage 1) merupakan tahap dimana telah terjadi 

kerusakan ginjal dengan peningkatan laju filtrasi glomerulus (LFG) (>90 

mL/min/1.73 m2 ) atau LFG normal, tahap kedua (stage 2) reduksi LFG 

mulai berkurang sedikit (kategori mild) yaitu 60-89 mL/min/1.73 m2, tahap 

kedua (stage 3) reduksi LFG telah lebih banyak berkurang (kategori 

moderate) yaitu 30-59 mL/min/1.73 m2, tahap kedua (stage 4) reduksi LFG 

sangat banyak berkurang yaitu 15-29 mL/min/1.73 m2, tahap kedua (stage 

5) telah terjadi gagal ginjal dengan LFG yaitu <15 mL/min/1.73m2 

(Murphree & Thelen, 2010). 

c. Patofisiologi  

Patofisiologi pada gagal ginjal kronik tergantung pada penyakit yang 

mendasarinya, pada keadaan basal LFG masih normal atau malah meningkat 

terjadi kehilangan daya cadang ginjal (renal reverse). Kemudian terjadi 

penurunan fungsi nefron yang progresif yang ditandai dengan peningkatan 

kadar urea dan kreatinin serum. Pada LFG sebesar 60% sudah terjadi 

peningkatan kadar urea dan  kreatinin serum. Sampai pada LFG sebesar 

30% mulai terjadi keluhan seperti mual, nafsu makan berkurang, nokturia, 

badan lemah dan penurunan berat badan.  

Pada LFG di bawah 30% terjadi gejala dan tanda uremia yang nyata 

seperti anemia, peningkatan tekanan darah, gangguan metabolisme fosfor 

dan kalsium, pruritus, mual, muntah dan dapat mudah terkena infeksi serta 

gangguan keseimbangan elektrolit. Pada LFG di bawah 15% terjadi gejala 

dan komplikasi dan memerlukan terapi pengganti ginjal (Suwitra, 2006). 
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d. Etiologi  

Menurut Suwitra (2006) Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) 

tahun 2000 mencatat penyebab gagal ginjal kronik di Amerika Serikat 

(1995-1999) antara lain diabetes melitus, hipertensi dan penyakit pembuluh 

darah besar, glomerulonefritis, nefritis interstitialis, kista dan penyakit 

bawaan lain, penyakit sistemik (misal: lupus dan vaskulitis), neoplasma, dan 

penyakit lain. Sedangkan penyebab gagal ginjal yang menjalani hemodialisa 

di Indonesia antara lain glomerulonefritis, diabetes melitus, obstruksi dan 

infeksi serta hipertensi. 

e. Gambaran klinik 

Gambaran klinik gagal ginjal kronik meliputi sesuai dengan penyakit 

yang mendasari seperti diabetes melitus, hipertensi, batu traktus urinarius, 

lupus eritomatosus sistemik, sindrom uremia yang terdiri dari lemah, letargi, 

anoreksia, mual muntah, neuropati perifer (Suwitra, 2006). Pasien gagal 

ginjal kronik juga mengalami nokturia dan polyuria yang disebabkan oleh 

penurunan kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan urin (Reeves et 

al., 2001). 

f. Komplikasi  

Komplikasi pada gagal ginjal kronik meliputi hipertensi, anemia, 

osteodistrofi renal, payah jantung, asidosis metabolik, gangguan 

keseimbangan metabolik (sodium, kalium, khlorida) (Suwitra, 2006). 

Menurunnya laju filtrasi glomerulus (LFG) berhubungan dengan bermacam-

macam komplikasi, seperti hipertensi, anemia, malnutrisi, penyakit tulang, 

neuropati dan menurunnya kualitas hidup (Levey et al., 2003). 

g. Terapi pada Gagal Ginjal Kronik 

Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik 

stadium 5, yaitu pada LFG kurang dari 15 ml/menit. Terapi tersebut dapat 

berupa hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal (Suwitra, 

2006). Penderita gagal ginjal kronik, apapun etiologi penyakit ginjalnya, 

memerlukan pengobatan khusus yang disebut pengobatan atau terapi 
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pengganti. Pada Tabel 1 dapat dilihat beberapa terapi pengganti yang lazim 

dilaksanakan dewasa ini. 
Tabel 1. Berbagai Jenis Terapi Pengganti pada Gagal Ginjal Kronik 

   No           Berbagai Jenis Terapi Pengganti 
A     Dialisis 

1. Dialisis peritoneal (DP) 
1.1. DP Intermiten (DPI) 
1.2. DP Mandiri Berkesinambungan (DPMB) 
1.3. DP Dialirkan Berkesinambungan (DPDB) 
1.4. DP Nokturnal (DPN) 

  2. Hemoperfusi 
  3. Hemofiltrasi 
4.  Hemodialisis (HD) 

B   Transplantasi Ginjal (TG) 
1. TG Donor Hidup (TGDH) 
2. TG Donor Jenazah (TGDJ) 

 (Rahardjo dkk, 2006).
 

2. Hemodialisa 

a. Definisi 

Hemodialisa adalah proses pembersihan darah oleh akumulasi 

sampah buangan. Hemodialisa digunakan bagi pasien dengan tahap akhir 

gagal atau pasien berpenyakit akut yang membutuhkan dialisis waktu 

singkat (Nursalam & Fransisca, 2006). Hemodialisa merupakan salah satu 

terapi pengganti ginjal buatan dengan tujuan untuk eliminasi sisa-sisa 

produk metabolisme (protein) dan koreksi gangguan keseimbangan cairan 

dan elektrolit antara kompartemen darah dan dialisat melalui selaput 

membran semipermiabel yang berperan sebagai ginjal buatan (Suwitra, 

2006). 

Hemodialisa pertama kali digunakan di Jerman pada tahun 1915 oleh 

George Haas di Universitas Klinik Giessen. Sedangkan di Indonesia 

hemodialisa dimulai pada tahun 1970. Hemodialisa bisa dilakukan di rumah 

atau di pusat-pusat hemodialisa (Rahardjo dkk., 2006). 

b. Indikasi 

Pasien yang memerlukan hemodialisa adalah pasien gagal ginjal 

kronik dan gagal ginjal akut untuk sementara sampai fungsi ginjalnya pulih. 

Pasien-pasien tersebut dinyatakan memerlukan hemodialisa apabila terdapat 

indikasi antara lain jika keadaan umum buruk dan gejala klinis nyata, ureum 
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darah > 200 mgdL, kreatinin serum > 6mEq/L, asidosis metabolik dengan 

pH darah < 7,1, anuria berkepanjangan (>5 hari),  dan fluid overloaded 

(Rahardjo dkk, 2006) 

c. Tujuan 

Tujuan dari pengobatan hemodialisa antara lain untuk memulihkan 

lingkungan cairan intraseluler dan ekstraseluler yang merupakan 

karakteristik fungsi ginjal, menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi 

ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh, seperti 

ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain dan menggantikan fungsi 

ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan 

sebagai urin saat ginjal sehat (Himmelfarb et al., 2010). 

d. Prosedur Hemodialisa 

Prosedur hemodialisa antara lain mempersiapkan akses pasien dari 

kanula, selanjutnya diberikan heparin (jika tidak ada kontraindikasi), 

dimasukkan heparin saat darah mengalir melalui dialiser semipermiabel 

dengan satu arah dan cairan dialisis mengitari membran dan mengalir pada 

sisi yang berlawanan. Cairan dialisis harus mengandung air yang bebas dari 

sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, dan dekstrosa setelah 

ditambahkan. Melalui proses difusi, elektrolit, sampah metabolik, dan 

komponen asam-basa dapat dihilangkan atau ditambahkan ke dalam darah. 

Pada penambahan air dihilangkan dari darah (ultrafiltrasi). Darah kemudian 

kembali ke tubuh melalui akses pasien (Nursalam & Fransisca, 2006). 

e. Frekuensi  

Di Indonesia hemodialisa dilakukan 2 kali seminggu dengan setiap 

hemodialisa dilakukan selama 5 jam. Di senter dialisis lain ada juga dialisa 

yang dilakukan 3 kali seminggu dengan lama dialisis 4 jam (Rahardjo dkk, 

2006).  Dialisis bisa digunakan sebagai pengobatan jangka panjang untuk 

gagal ginjal kronis atau sebagai pengobatan sementara sebelum penderita 

menjalani pencangkokan ginjal. 
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f. Perangkat Hemodialisa 

Perlengkapan khusus hemodialisa antara lain akses untuk sirkulasi 

pasien, ginjal buatan (dializer) yaitu alat yang digunakan untuk 

mengeluarkan sisa metabolisme atau zat toksin lain dari dalam tubuh dan 

blood lines (Nursalam & Fransisca 2006).  

Obat-obat dan cairan yang digunakan untuk pasien hemodialisa 

antara lain obat-obatan hemodialisa seperti heparin, frotamin, lidocain untuk 

anestesi; cairan infus: NaCl 0,9%, Dextrosa 5% dan Dextrosa 10%; 

desinfektan: alcohol 70%, Betadin, Sodium hypochlorite 5%; obat-obatan 

emergency; dialisat.  Pada Tabel 2 dapat dilihat komponen standar 

konsentrasi dalam dialisat. 
Tabel 2. Berbagai komponen standar konsentrasi dalam dialisat 
Komponen                                       Konsentrasi dalam dialisat 
Natrium                                            135 – 145 mEq/L 
Kalium                                                   0 – 4,0 mEq/L 
Kalsium                                              2,5 – 3,5 mEq/L 
Magnesium                                         0,5 – 1,0 mEq/L 
Chlorida                                            100 – 124 mEq/L 
Bikarbonat                                            32 – 40 mEq/L 
Glukosa                                                0  – 250 mg/Dl 

(Curtis et al, 2005) 

g. Komplikasi Hemodialisa 

 Komplikasi akut hemodialisa adalah komplikasi yang terjadi selama 

hemodialisa berlangsung. Komplikasi yang sering terjadi di antaranya 

adalah hipotensi, mual dan muntah, sakit kepala, demam disertai menggigil, 

nyeri dada, gatal-gatal, perdarahan amino setelah dialisis, dan kram otot. 

Sedangkan komplikasi yang jarang terjadi misalnya sindrom disekuilibrium, 

reaksi dialiser, aritmia, tamponade jantung, perdarahan intrakranial, kejang, 

hemolisis, emboli udara, neutropenia, serta aktivasi komplemen akibat 

dialisis dan hipoksemia (Rahardjo dkk., 2006). 

3. Farmakoekonomi 

 Farmakoekonomi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

membandingkan biaya, dan konsekuensi dari terapi obat untuk sistem 

perawatan kesehatan dan masyarakat (Shancez, 2005). Farmakoekonomi 
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merupakan studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil 

atau konsekuensi dari suatu pengobatan (Trisna, 2008).  Untuk 

memperlihatkan keadaan seperti sebenarnya, perlu memperhatikan  2 

variabel  yaitu input (biaya), yang digunakan dalam mendapatkan atau 

menggunakan obat untuk menghasilkan outcome (Bootman, 2005).  

Adapun prinsip farmakoekonomi antara lain menetapkan masalah, 

identifikasi alternatif intervensi, menentukan hubungan antara income dan 

outcome sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat, identifikasi dan 

mengukur outcome dari alternatif intervensi, menilai biaya dan efektivitas, 

dan langkah terakhir adalah interferensi dan pengambilan kesimpulan 

(Vogenberg, 2001). 

Farmakoekonomi diperlukan karena adanya sumber daya yang 

terbatas misalnya pada Rumah Sakit pemerintah dengan dana terbatas. Hal 

yang terpenting adalah bagaimana memberikan obat yang efektif dengan 

dana yang tersedia, pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efisien, 

kebutuhan pasien, profesi pada pelayanan kesehatan (dokter, farmasis, 

perawat) dan administrator (Vogenberg, 2001). Metode evaluasi 

farmakoekonomi terdiri dari lima macam yaitu, Cost-Analysis (CA), Cost-

Minimization Analysis (CMA), Cost –Effectiveness Analysis (CEA), Cost-

Utility Analysis (CUA), Cost-Benefit Analysis (CBA) (Shancez, 2005). 

a. Cost-Analysis (CA) 

Cost-Analysis merupakan salah satu evaluasi ekonomi yang 

mengidentifikasi dan mengestimasi biaya secara keseluruhan terhadap 

suatu penyakit tertentu dalam populasi yang telah ditetapkan. Metode 

evaluasi ini sering disebut dengan beban kesakitan dan melibatkan 

pengukuran biaya secara langsung dan tidak langsung yang diakibatkan 

oleh suatu penyakit spesifik (Shancez, 2005). Trisnantoro (2005) 

menjelaskan adanya tiga syarat mutlak yang harus dilakukan, sebelum 

analisis biaya dilakukan, yaitu struktur organisasi rumah sakit yang baik, 

sistem akutansi yang tepat, dan adanya informasi statistik yang cukup 

baik. 
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Penerapan analisis biaya (Cost-Analysis) di rumah sakit selalu 

mengacu pada penggolongan biaya. Trisnantoro (2005) menggolongkan 

biaya menjadi 8 macam, yaitu: 

1) Biaya langsung (direct cost) merupakan biaya yang melibatkan 

proses pertukaran uang untuk penggunaan sumber. Sumbernya bisa 

bermacam-macam, yaitu orang, alat, gedung, dan lain-lain. 

Kaitannya dengan pertukaran uang, misalnya pasien diberi obat, 

maka pasien tersebut harus membayarnya dengan sejumlah uang 

tertentu. Contoh biaya langsung adalah biaya obat-obatan, biaya 

operasional (misalnya upah untuk dokter dan perawat, sewa ruangan, 

pemakaian alat, dan lainnya) dan biaya lain-lain (seperti: bonus, 

subsidi, dan sumbangan). 

2) Biaya tidak langsung (indirect cost) merupakan biaya yang tidak 

melibatkan proses pertukaran uang untuk penggunaan sumber karena 

berdasarkan komitmen. Contohnya adalah biaya untuk hilangnya 

produktifitas (tidak masuk kerja, upah), waktu (biaya perjalanan, 

menunggu), dan lain-lain (seperti biaya untuk penyimpanan, 

pemasaran, dan distribusi). 

3) Biaya tak teraba (intangible cost) merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk hal-hal yang tak teraba, sehingga sukar diukur. Biaya ini 

bersifat psikologis, sukar dijadikan nilai mata uang (maksudnya 

sukar dirupiahkan), sehingga sukar diukur. Contohnya adalah biaya 

untuk rasa nyeri atau penderitaan, cacat, kehilangan kebebasan dan 

efek samping. 

4) Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya yang tidak dipengaruhi 

oleh perubahan volume keluarnya (output). Jadi biaya ini tidak 

berubah meskipun ada peningkatan atau penurunan output, kecuali 

untuk gaji berkala. Contohnya adalah gaji PNS (Pegawai Negeri 

Sipil), sewa ruangan, dan ongkos peralatan. 

5) Biaya tidak tetap (variable cost) merupakan biaya konsumsi sumber 

per unit output. Jadi hasil pembagian dari biaya total degan volume 
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atau kuantitas output. Biaya rata-rata adalah total biaya dibagi 

jumlah kuantitas output. 

6) Marginal cost merupakan perubahan total biaya hasil dari bertambah 

atau berkurangnya unit dari output. 

7) Opportunity cost  merupakan besarnya biaya sumber pada saat nilai 

tertinggi dan penggunaan alternatif. Nilai alternatif harus sudah ada 

saat sesuatu diproduksi. Opportunity cost ini adalah ukuran terbaik 

dari nilai sumber. 

b. Cost-Minimization Analysis (CMA) 

Cost Minimization Analysis (CMA) merupakan tipe studi yang 

membandingkan biaya dari dua atau lebih program, mempunyai outcome 

klinik yang sama dengan tujuan untuk menentukan biaya program 

terendah. CMA memfokuskan pada penentuan obat mana yang biaya 

peharinya paling rendah karena obat-obat yang dibandingkan 

memberikan hasil yang sama. CMA adalah tipe analisis yang paling 

sederhana dibandingkan analisis farmakoekonomi yang lainnya, selama 

outcome alternatif dari yang dibandingkan adalah ekivalen secara safety 

dan efikasi (Shancez, 2005). 

Contoh Cost-Minimization Analysis adalah terapi dengan 

antibiotika generik dengan paten, outcome klinik (efek samping dan 

efikasi sama), yang berbeda adalah onset dan durasinya. Maka pemilihan 

obat difokuskan pada obat yang biaya per harinya lebih murah 

(Vogenberg, 2001). 

c. Cost-Benefits Analysis (CBA) 

Cost-Benefits Analysis merupakan tipe analisis yang mengukur 

biaya dan manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran monoter, dan 

pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan, sehingga dapat 

digunakan untuk membandingkan perlakuan yang berbeda untuk kondisi 

yang berbeda. Cost-Benefit Analisis merupakan tipe penelitian 

farmakoekonomi yang komprehensif dan sulit dilakukan karena 

mengkonversi benefit ke dalam nilai uang (Vogenberg, 2001). 
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Contoh dari cost-benefit analysis adalah membandingkan 

program penggunaan vaksin dengan program perawatan suatu penyakit. 

Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung jumlah episode 

penyakit yang dapat dicegah, kemudian dibandingkan dengan biaya kalau 

program perawatan penyakit dilakukan. Semakin tinggi benefit cost, 

maka program makin menguntungkan (Trisna, 2008) 

d. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) 

Cost-Effectiveness Analysis adalah tipe analisis yang 

membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non 

monoter, yang berpengaruh terhadap hasil perawatan kesehatan. Analisis 

Cost-Effectiveness merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai 

program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda 

dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Kriteria pemilihan 

program yang akan dipilih berdasarkan discounted unit cost dari masing-

masing alternatif program sehingga program yang mempengaruhi  

discounted unit cost terendahlah yang akan dipilih oleh para analisis atau 

pengambil keputusan (Tjiptoherijanto & Seosetyo, 2008). 

Cost-effectiveness analysis merupakan metode yang paling sering 

digunakan. Metode ini cocok untuk membandingkan obat-obat yang 

pengukuran hasil terapinya dapat dibandingkan. Sebagai contoh, 

membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama 

tetapi biaya dan efektivitasnya berbeda (Trisna,  2008).  

e. Cost –Utility Analysis (CUA) 

Cost –Utility Analysis merupakan metode yang digunakan untuk 

membandingkan alternatif terapi yang menghubungkan pilihan pasien 

(Shancez, 2005). CUA biasanya diperlukan wawancara dan meminta 

pasien untuk memberi skor tentang kualitas hidup mereka. Hal ini 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan. 

Pengukuran yang paling banyak digunakan adalah Quality-adjusted life 

years (QALYs) (Trisna, 2008). 

 


