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ABSTRAK 

Gagal ginjal kronik di seluruh dunia dan di Indonesia merupakan masalah 
kesehatan masyarakat dan menyangkut masalah ekonomi. Gagal ginjal kronik  
merupakan penyakit yang  tidak menular tetapi dapat menimbulkan kematian dan 
dibutuhkan biaya yang besar untuk mempertahankan hidup pasien melalui 
hemodialisa (cuci darah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
pengobatan dan biaya medik langsung rata-rata terapi pasien gagal ginjal kronik 
yang menjalani hemodialisa berdasarkan kelas perawatan di instalasi rawat inap RS 
“X” tahun 2011.  

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan 
metode retrospektif yang berasal dari catatan rekam medik pasien dan instalasi 
farmasi. Kriteria inklusi yaitu pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 
hemodialisa yang mendapat terapi selama rawat inap. Analisis data meliputi 
gambaran pengobatan dan analisis biaya medik langsung rata-rata berdasarkan 
kelas perawatan.  

Berdasarkan hasil penelitian, dari 64 kasus pasien yang dianalisis, obat 
yang banyak digunakan adalah asam folat (100%), Ca-Carbonat (100%), furosemid 
(94,12%), ranitidin (85,29%) dan valsartan (73,53%). Biaya medik langsung rata-
rata gagal ginjal kronik pada kelas perawatan Vip sebesar Rp9.154.942,00 dengan 
biaya tertinggi obat dan alkes (33,73%), kelas I dan kelas II sebesar 
Rp8.973.454,34 dan Rp5.107.311,00 dengan biaya tertinggi penunjang diagnostik 
25,09% dan 26,85%, kelas III sebesar Rp4.184.266,41 dengan biaya tertinggi 
hemodialisa sebesar 31,30%.  
 
Kata Kunci : Gagal ginjal kronik, hemodialisa, analisis biaya, gambaran 

pengobatan, RS “X”. 
 

ABSTRACT 
Chronic renal failure worldwide and in Indonesia is a public health 

concern regarding economic issues. Chronic renal failure is a disease that is not 
contagious but it can cause death and great expense required for survival of 
patients with hemodialysis (dialysis). The research aimed to know overview 
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treatment and average direct medical cost of chronic renal failure undergoing 
hemodialysis therapy based classes in RS “X” in 2011. 

A descriptive study with retrospective methods of data collection from 
patient records and medical records pharmacy. Inclusion criteria were patients 
with chronic renal failure undergoing hemodialysis who received therapy during 
hospitalization. Data analysis includes an overview of treatment and analysis of 
direct medical costs on average by class treatment.  

As the result, from the 64 cases examined patients, the drugs were widely 
used folic acid (100%), Ca-carbonate (100%), furosemide (94.12%), ranitidine 
(85.29%) and valsartan (73.53%). Direct medical costs average chronic renal 
failure was Rp 9.154.942, 00 at Vip with the highest cost of drugs and medical 
devices (33.73%), at class I and class II Rp 8.973.454, 34 and Rp 5.107.311, 00 
were the highest cost diagnostic support 25.09% and 26.85%, and at class III to Rp 
4.184.266, 41 with the highest cost of hemodialysis to 31.30%. 

 
Keywords : Chronic renal failure, hemodialysis, cost analysis, overview treatment, 

RS  “X”. 
 

PENDAHULUAN 
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). 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).  

Hemodialisa merupakan terapi yang sering digunakan pada penderita gagal 
ginjal kronik (Rahardjo dkk, 2006).Kualitas hidup yang diperoleh 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 
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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.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengobatan 
pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa dan untuk mengetahui besar 
rata-rata biaya medik langsung berdasarkan kelas perawatan di Instalasi rawat inap 
RS “X”  tahun 2011. 
 
METODE PENELITIAN  
Alat dan Bahan 

Alat penelitian yang digunakan adalah lembar pengumpul data. Bahan dan 
sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari catatan rekam medis yang berisi 
data-data rekam medis pasien, kuitansi keuangan di bagian rekam medis dan kartu 
obat rawat inap di bagian instalasi farmasi. 

 
Tempat Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah RS “X”. 
 

Definisi Operasional 
a. Pasien adalah pasien gagal ginjal kronik dewasa baik laki-laki maupun wanita, 

yang menjalani terapi hemodialisa pasien rawat inap tahun 2011 di RS “X”. 
b. Pasien rawat inap adalah pasien yang menjalani tindakan medis di RS “X” 

lebih dari 24 jam. 
c. Gambaran pengobatan adalah gambaran obat yang diberikan kepada pasien 

gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di RS “X” yang meliputi kelas 
terapi, golongan obat, macam obat, jumlah obat, dan persentase jumlah obat. 

d. Analisis biaya adalah mengidentifikasi dan mengukur biaya medik langsung 
dari pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa rawat inap di RS 
“X”. 

e. Biaya jasa medis adalah biaya untuk memperoleh pemeriksaan dari tenaga 
medis meliputi biaya visite dokter, biaya jasa keperawatan, biaya jasa farmasi 
dan biaya konsultasi / jasa visite rawat bersama. 

f. Biaya obat dan alkes adalah sejumlah biaya obat dan alat kesehatan yang 
diterima pasien selama rawat inap. 

g. Biaya tindakan adalah biaya untuk pelayanan selama di UGD, penggunaan 
oksigen dan biaya tindakan lainnya yang diperlukan pasien. 

h. Biaya penunjang diagnostik adalah biaya untuk melakukan pemeriksaan 
diagnostik, misalnya: pemeriksaan patologi klinik, pemeriksaan kimia darah, 
pemeriksaan urin rutin, dll. 

i. Biaya kamar adalah biaya untuk kamar dan fasilitas lain yang diperlukan 
pasien selama rawat inap. 

j. Biaya administrasi adalah biaya registrasi terapi bagi pasien gagal ginjal kronik 
yang menjalani hemodialisa. 
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k. Biaya hemodialisa adalah biaya yang dikeluarkan pasien selama menjalani 
hemodialisa. 

l. Biaya medik langsung adalah perhitungan semua biaya selama perawatan 
meliputi biaya jasa medis, biaya obat dan alkes, biaya penunjang diagnostik, 
biaya tindakan, biaya kamar, biaya administrasi dan biaya hemodialisa. 
 

Prosedur Pelaksanaan 
Penelitian ini dilakukan dengan rancangan deskriptif. Cara pengambilan 

data menggunakan metode retrospektif yang berasal dari catatan rekam medik dan 
kuitansi keuangan di bagian rekam medik serta kartu obat rawat inap di bagian 
instalasi farmasi pada pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialisa di instalasi 
rawat inap RS “X”. Kriteria inklusi yaitu pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 
hemodialisa yang mendapat terapi di RS “X” selama rawat inap periode 1 Januari 
sampai 31 Desember tahun 2011. Kriteria eksklusi yaitu pasien yang pulang paksa 
atau meninggal. 

Hasil penelusuran data rekam medik menunjukkan terdapat kasus gagal 
ginjal kronik yang menjalani hemodialisa sebanyak 96 pasien tetapi hanya 64 
pasien yang memenuhi kriteria penelitian. 

Data yang dikumpulkan dari rekam medik yaitu berupa catatan rekam 
medik meliputi nomor rekam medik, umur pasien, jenis kelamin, diagnosa klinik, 
tanggal masuk, tanggal keluar, lama rawat inap, keadaan keluar, cara keluar, nilai 
serum kreatinin, nilai laju filtrasi glomerulus, frekuensi hemodialisa dan obat yang 
digunakan selama terapi, serta kuitansi keuangan meliputi biaya kamar, biaya 
penunjang diagnostik, biaya obat dan alat kesehatan, biaya tindakan, biaya 
administrasi, biaya jasa medis dan biaya hemodialisa. Sedangkan data dari bagian 
instalasi farmasi yaitu kartu obat rawat inap meliputi biaya obat. 

 
Analisis Data 
a. Karakteristik demografi pasien meliputi jenis kelamin, usia, diagnosa, nilai laju 

filtrasi glomerulus, frekuensi hemodialisa dan lama rawat inap. 
b. Persentase masing-masing kelompok dihitung dengan cara : 

  % masing-masing kelompok = 
  %

 

c. Gambaran pengobatan yang diberikan kepada pasien yang meliputi kelas 
terapi, golongan obat, macam obat, jumlah obat, dan persentase jumlah obat. 

d. Perhitungan biaya medik langsung rata-rata yang biaya jasa medis, biaya obat 
dan alkes, biaya tindakan, biaya penunjang diagnostik, biaya kamar, biaya 
administrasi dan biaya hemodialisa berdasarkan kelas perawatan. 
Perhitungan rata-rata biaya yang akan dibahas menggunakan rumus : 

Rata-rata biaya (Rp) =  
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1) Biaya jasa medis 
Dihitung dengan menjumlahkan biaya pemeriksaan tenaga medis seperti 
biaya dokter, biaya jasa perawatan, biaya jasa farmasi dan biaya konsultasi 
atau jasa visite rawat bersama. 

2) Biaya obat dan alat kesehatan   
Dihitung dengan menjumlahkan biaya obat dan alat kesehatan yang 
diterima pasien selama rawat inap. 

3) Biaya tindakan  
Dihitung dengan menjumlahkan biaya pelayanan selama di UGD, 
penggunaan oksigen, dan tindakan medik lainnya yang diperlukan pasien. 

4) Biaya penunjang diagnostik 
Dihitung dengan menjumlahkan biaya ketika melakukan tes diagnostik. 

5) Biaya kamar 
       Dihitung berdasarkan tiap jenis kelas perawatan selama pasien dirawat 

inap berdasar tarif kelas yang ada di RS “X”. 
6) Biaya administrasi 

Dihitung dengan menjumlahkan biaya administrasi dan biaya registrasi 
pendaftaran. 

7) Biaya hemodialisa 
Dihitung dengan menjumlahkan biaya hemodialisa yang diterima oleh 
pasien. 

8) Biaya medik langsung 
Dihitung dengan menjumlahkan semua biaya terapi pasien gagal ginjal 
kronik yang menjalani hemodialisa selama rawat inap. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Karakteristik Pasien 

Berdasarkan jenis kelamin, dari 64 pasien gagal ginjal kronik yang 
menjalani hemodialisa yang memenuhi kriteria terdapat 73,44% pasien laki-laki 
dan 26,56% pasien perempuan. 

Pada penelitian ini adalah semua pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 
hemodialisa tanpa batasan umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentang 
umur antara 31 – 40 tahun sebanyak 16 pasien (25%). Sedangkan pasien gagal 
ginjal kronik yang menjalani hemodialisa berusia antara 10 – 20 tahun sebesar 
4,69%.  

Dari hasil penelitian diperoleh 8 kelompok pasien berdasarkan perbedaan 
diagnosis dengan penyakit komplikasi (anemia dan chronic heart failure),  faktor 
resiko (hipertensi dan diabetes melitus) serta penyakit penyerta (dispepsia dan 
penyakit paru obstruktif kronik). Diperoleh bahwa pasien gagal ginjal kronik 
dengan penyakit anemia dan hipertensi terdapat 27 pasien. 

Fungsi ginjal dinilai dengan perkiraan laju filtrasi glomerulus (LFG) 
dengan menggunakan persamaan dari Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD) (Carroll, 2006). Berdasarkan hasil nilai laju filtrasi glomerulus pada 
pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa, data yang diperoleh 
menyatakan bahwa semua pasien dengan data nilai laju filtrasi glomerulus < 15 
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ml/mnt/1,73m2, hal ini merupakan semua pasien gagal ginjal kronik stage 5 dan 
harus dilakukan dialisa (Murphree & Thelen, 2010). 

Frekuensi hemodialisa adalah rutinitas pasien menjalani hemodialisa 
selama rawat inap. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa frekuensi hemodialisa 
selama rawat inap antara 1 – 4 kali diperoleh 91,18%. Frekuensi hemodialisa 
tergantung kondisi pasien masing-masing, ada yang melakukannya sekali satu 
seminggu, dua kali satu minggu dan ada juga yang harus dilakukan tiga kali satu 
minggu. Pada umumnya setiap kali dilakukan hemodialisa diperlukan 3 – 4 jam 
(Rahardjo dkk.,2006). 

Lama rawat inap pasien di rumah sakit adalah waktu antara pasien masuk 
sampai dengan meninggalkan rumah sakit dengan status keluar membaik. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lama inap terbanyak pada pasien 
gagal ginjal kronik antara 2 – 8 hari sebanyak 57,35%. Pasien diperbolehkan pulang 
apabila sudah dalam keadaan membaik. 

 
B. Gambaran Pengobatan 

Gambaran pengobatan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 
hemodialisa tergantung pada penyakit komplikasi, faktor resiko dan penyakit 
penyerta. 
 

 
Gambar 1. Gambaran Pengobatan Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di Instalasi 

Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 
 

Hasil penelitian berdasarkan gambaran pengobatan pasien gagal ginjal 
kronik yang menjalani hemodialisa menunjukkan bahwa obat yang banyak 
digunakan di atas 10% yaitu captopril (17,65%), valsartan (73,53%), amlodipin 
(51,47%), furosemid (94,12%), ceftriaxone (39,70%), ranitidin (85,29%), Ca-
carbonat dan asam folat (100%). Hyperhomocysteinemia terkait dengan penyakit 
jantung, dan pasien dengan gagal ginjal kronik memiliki kadar homocyistein 
tertinggi kedua setelah pasien dengan homocystinuria. Penderita dengan dialisia 
diberi asam folat dosis rumatan 1 mg/hari. Pemberian dosis tinggi asam folat 
mengurangi kadar homocysistein tetapi tidak mempengaruhi tingkat kematian 
(Suwitra, 2006). Furosemid juga banyak digunakan pasien gagal ginjal kronik 
sebanyak 94,12%, hal ini disebabkan karena golongan diuretik kuat yang banyak 
digunakan sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan antihipertensi lain yang 
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diindikasikan untuk edema yang disebabkan oleh gagal jantung dan gangguan 
fungsi hati dan ginjal.  

Untuk mengurangi hipertensi pada gagal ginjal kronik digunakan obat 
antihipertensi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa valsartan (73,53%) dan 
amlodipin (51,47%) banyak digunakan pasien gagal ginjal kronik. Beberapa obat 
antihipertensi seperti Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE I) dan 
Angiotensin Reseptor Blocker (ARB), melalui berbagai studi telah terbukti dapat 
memperlambat proses pemburukan fungsi ginjal. Hal ini terjadi lewat mekanisme 
kerjanya sebagai antihipertensi dan antiproteinuria (Suwitra, 2006). Untuk 
golongan Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACE I) yaitu captropil 
sebanyak 17,65%, penggunaan captopril akan memperparah penyakit pasien karena 
salah satu efek samping dari captopril adalah memicu gagal ginjal tetapi jarang 
terjadi, oleh karena itu dosis captopril harus dikurangi 50% dari dosis biasa dan 
diberikan setiap 24 jam (Nanda & Lyrawati, 2008). 
 
C. Analisis Biaya 
1. Biaya Jasa Medis 

Biaya jasa medis dihitung dengan menjumlahkan biaya pemeriksaan 
tenaga medis seperti biaya visite dokter, biaya jasa perawatan, biaya jasa farmasi 
dan biaya konsultasi / jasa visite rawat bersama. Biaya jasa medis rata-rata adalah 
jumlah seluruh biaya jasa medis pada kelas perawatan tersebut dibagi dengan 
jumlah pasien yang dirawat pada kelas tersebut.  

Tabel 1. Biaya Jasa Medis Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan Kelas Perawatan pada Pasien 
Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Biaya Kelas Perawatan 
 Kelas Vip  

Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I     
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas II    
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas III     
Rata-rata  
(Median) 

n 

1 960.000 
(960.000) 

2 502.500 
(412.500) 

6 124.000 
(117.000) 

4 121.125 
(76.500) 

56 

2 232.500 
(232.500) 

2 242.500 
(195.000) 

6 97.500 
(95.000) 

4 68.883,93 
(60.000) 

56 

3 243.000 
(243.000) 

2 21.900 
(22.050) 

6 24.750 
(20.600) 

4 23.483,93 
(19.650) 

56 

4 20.000 1 39.500 
(39.500) 

2 16.500 
(16.500) 

3 13.692,31 
(12.500) 

26 

Σ 1.226.800,00  681.066,67  258.450,00  222.194,64  
Keterangan : Biaya 1 (Visite Dokter), Biaya 2 (Jasa Keperawatan), Biaya 3 (Jasa Farmasi), Biaya 4 (Konsultasi/ jasa visite 

rawat bersama). 
Biaya jasa medis rata-rata pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 

hemodialisa kelas perawatan Vip sebesar Rp1.226.800,00, kelas I sebesar 
Rp681.066,67, kelas II sebesar Rp258.450,00 dan biaya terendah pada kelas III 
sebesar Rp222.194,64. Perbedaan biaya jasa medis tergantung kelas perawatannya, 
karena setiap kelas biaya perawatannya berbeda-beda. 

 
2. Biaya Obat dan Alkes 
a. Biaya Obat dan Alkes 

Biaya obat dan alat kesehatan adalah sejumlah biaya obat dan alkes yang 
diterima pasien selama rawat inap. Biaya obat dan alkes rata-rata adalah jumlah 
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seluruh biaya obat dan alkes pada kelas perawatan tersebut dibagi dengan jumlah 
pasien yang dirawat pada kelas tersebut.  

 
Tabel 2. Biaya Obat dan Alkes Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan Kelas Perawatan pada 

Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di Instalasi Rawat Inap RS “X”  
Tahun 2011 

Biaya Kelas Perawatan 
 Kelas Vip  

Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I  
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas II 
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas III 
Rata-rata 
(Median) 

n 

1 146.956,50 
(146.956,50) 

2 62.649,50 
(34.026,50)

4 290.007,50 
(206.637)

4 452.368,02 
(245.542) 

56 

2 37.582 
(37.582) 

2 -  -  -  

3 2.522.335 
(2.522.335) 

2 937.471,67 
(387.522,50) 

6 411.333,67 
(35.805) 

3 140.341,81 
(37.482,50) 

32 

4 -  670.083,33 
(704.200) 

3 -  -  

5 137.236,50 
(137.236,50) 

2 274.568 
(217.115,50) 

6 120.344,50 
(89.306,50) 

4 118.807,87 
(96.027,50) 

56 

6 120.414 
(120.414) 

1 321.606,67 
(305.689,50) 

6 220.008,75 
(114.072,50) 

4 186.293,91 
(128.222,50) 

56 

Σ 3.087.892,00  1.799.754,33  938.861,00  833.764,64  
Keterangan : Biaya 1 (Obat RS), Biaya 2(Obat Konsinyasi), Biaya 3 (Obat dan Alkes Kimia Farma), Biaya 4 (Obat dan Alkes 

Sehat Farma), Biaya 5 (Alkes askes surflo, infuseped, dispro,difuset), Biaya 6 (Alkes askes non surflo, infuset, 
dispo, infuseped) 

 
Biaya obat dan alat kesehatan rata-rata pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa pada kelas perawatan Vip sebesar Rp3.087.892,00, kelas I 
sebesar Rp1.799.754,33, kelas II sebesar Rp938.861,00 Sedangkan biaya terendah 
pada kelas III sebesar Rp833.764,64. 

Biaya obat alat kesehatan yang dikeluarkan pasien berbeda-beda 
tergantung lama rawat inap dan diagnosa penyakit. Semakin lama pasien dirawat, 
maka akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh pasien. 

 
b. Biaya Obat 

Biaya obat dihitung berdasarkan biaya dari obat yang diperoleh pasien 
dengan diagnosa gagal ginjal kronik dengan penyakit penyerta, penyakit komplikasi 
dan faktor resiko berdasarkan harga satuan obat dikalikan dengan jumlah 
pemakaian per hari selama rawat inap. Biaya obat dapat dilihat di tabel 7. 

Biaya obat rata-rata pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa 
berdasarkan diagnosa, menunjukkan bahwa biaya tertinggi dengan diagnosa gagal 
ginjal kronik+anemia+hipertensi+dispepsia pada kelas III merupakan diagnosa 
dengan biaya pengobatan rata-rata sebesar Rp1.265.292,50. Sedangkan biaya rata-
rata terendah dengan diagnosa gagal ginjal kronik+anemia+PPOK pada kelas I 
sebesar Rp68.741,00. Biaya obat dengan penyakit penyerta dispepsia lebih besar 
daripada biaya obat dengan komplikasi chronic heart failure, hal ini disebabkan 
karena jenis obat dan injeksi yang diberikan pada pasien berbeda tergantung harga 
satuan obat tersebut serta lama penggunaan obat selama rawat inap. Semakin lama 
pasien dirawat dan semakin mahal harga satuan obat maka semakin mahal biaya 
obat tersebut. 
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Tabel 3. Biaya Obat Selama Perawatan Berdasarkan Harga Satuan Obat Pada Pasien Gagal Ginjal 
Kronik yang Menjalani Hemodialisa di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 

Diagnosa Kelas Perawatan 
 Kelas Vip  

Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I  
Rata-rata 
(Median)

n Kelas II 
Rata-rata 
(Median)

n Kelas III  
Rata-rata 
(Median) 

n 

1 -  -  -  268.090,13 
(157.451,5) 

8 

2 -  663.667,5 
(663.667,5) 

2 303.145 
(286.265) 

3 277.184 
(204.313,5) 

24 

3 -  -  81.298 1 228.629 
(205.993) 

13 

4 -  91.736 1 -  -  
5 -    -  68.741 1 
6 -  553.632 

(553.632) 
2 -  -  

7 258.375 1 477.520 1 -  438.994,13 
(315.471,50) 

8 

8 466.535 1 -  -  1.265.292,5 
(1.265.292,5) 

2 

Keterangan :   
   Diagnosa 1 (GGK+ Anemia)   Diagnosa 5 (GGK+Anemia+PPOK) 

Diagnosa 2 (GGK+Anemia+HT)  Diagnosa 6 (GGK+Anemia+HT+DM) 
Diagnosa 3 (GGK+Anemia+CHF)  Diagnosa 7 (GGK+Anemia+HT+CHF) 
Diagnosa 4 (GGK+Anemia+DM)  Diagnosa 8 (GGK+Anemia+HT+Dispepsia) 

 
3. Biaya Tindakan 

Biaya tindakan dihitung dengan menjumlahkan biaya pelayanan selama di 
UGD, penggunaan oksigen, dan tindakan medik lainnya yang diperlukan pasien. 
Biaya tidakan rata-rata adalah jumlah seluruh biaya tindakan pada kelas perawatan 
tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang dirawat pada kelas tersebut. 
Tabel  4. Biaya Tindakan Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan Kelas Perawatan Pada Pasien Gagal 

Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 
Biaya Kelas Perawatan

 Kelas Vip 
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I  
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas II 
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas III  
Rata-rata 
(Median) 

n 

1 103.250 
(103.250) 

2 152.666,67 
(145.000) 

6 109.750 
(97.750) 

4 130.057,69 
(111.250) 

52 

2 301.000 
(301.000) 

2 1.154.250 
(554.250) 

6 260.500 
(122.750) 

4 278.464,28 
(200.500) 

56 

3 -  937.800 
(1.080.000) 

5 466.500 
(216.000) 

4 414.976,19 
(314.000) 

42 

4 -  36.500 
(36.500) 

2 -  28.192,31 
(18.000) 

26 

5 -  -  -  19.000 
(19.000) 

1 

Σ 620.250,00  1.854.416,67  836.875,00  710.950,00  
Keterangan : Biaya 1 (IGD), Biaya 2 (Tindakan medik dan tindakan terencana), Biaya 3 (Penggunaan O2), Biaya 4 (Sterilisasi 

Alat Medis), Biaya 5 (Rehabilitasi Medik) 
 

Biaya tindakan rata-rata tertinggi pasien gagal ginjal kronik yang 
menjalani hemodialisa pada kelas I sebesar Rp1.854.416,67. Sedangkan biaya 
terendah pada kelas perawatan Vip sebesar Rp620.250,00. Besarnya biaya ini 
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tergantung diagnosa pasien yang mendapatkan tindakan berbeda-beda selama rawat 
inap. 

 
4. Biaya Penunjang Diagnostik 

Dihitung dengan menjumlahkan biaya ketika melakukan tes diagnostik. 
Biaya penunjang diagnostik rata-rata adalah jumlah seluruh biaya penunjang 
diagnostik pada kelas perawatan tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang dirawat 
pada kelas tersebut.  

Tabel 5. Biaya Penunjang Diagnostik Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan Kelas 
Perawatan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa  

di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 
Biaya Kelas Perawatan 

 Kelas Vip 
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I    
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas II   
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas III    
Rata-rata 
(Median) 

n 

1 368.000 1 668.666,67 
(438.000) 

3 438.000 1 202.692,31 
(160.000) 

26 

2 111.750 
(111.750) 

2 71.500 
(65.250) 

6 75.125 
(78.500) 

4 77.468,08 
(37.500) 

47 

3 -  -  -  66.000 
(66.000) 

2 

4 292.500 
(292.500) 

2 277.000 
(267.000) 

6 202.000 
(170.000) 

4 108.500 
(84.000) 

56 

5 -  67.500 
(67.500)

2 27.000 
(27.000)

2 20.000 
(20.000) 

11 

6 575.000 1 190.800 
(119.000) 

5 271.250 
(266.500) 

4 155.454,54 
(150.000) 

55 

7 633.000 
(633.000) 

2 663.000 
(614.500) 

6 353.000 
(306.500) 

4 208.290,91 
(195.000) 

55 

8 302.500 
(302.500) 

2 109.666,67 
(130.000)

3 65.000 
(65.000)

4 66.000 
(50.000) 

33 

9 145.500 1 926.875 
(748.500) 

4 234.500 
(110.000) 

4 144.470,59 
(100.000) 

17 

10 -  - - 70.000 1
11 36.000 1 220.500 

(135.000) 
6 47.250 

(31.500) 
4 69.000 

(30.000) 
10 

12 -  99.000 
(99.000) 

2 -  -  

13 -  -  -  320.500 
(314.500) 

4 

14 -  -  -  270.000 
(240.000) 

8 

Σ 1.902.000,00  2.423.883,34  1.371.125,00  788.767,85  
Keterangan : Biaya 1 (Analisa gas darah), Biaya 2 (Pem. patologi klinik), Biaya 3 (Pem. Patologi Anatomi), Biaya 4 (Pem. 

hematologi sysmex), Biaya 5 (Pem. urin rutin), Biaya 6 (Pem. elektrolit il ilyte), Biaya 7 (Pem. kimia darah 
“Beckman Coulter”), Biaya 8 (Pem. Radiodiagnostik), Biaya 9 (Pem. Diagnostik elektromedik), Biaya 10 (Pem. 
PTT/APTT), Biaya 11 (Pem. Gula darah omnites), Biaya 12 (Pem. Lab. Cross Match), Biaya 13 (Lab. Prodia), 
Biaya 14 (Pengambilan darah 1colf) 

 
Biaya penunjang diagnostik rata-rata pasien gagal ginjal kronik yang 

menjalani hemodialisa pada kelas Vip sebesar Rp1.902.000,00, kelas I sebesar 
Rp2.423.883,34, kelas II sebesar Rp1.371.125,00 dan pada kelas III sebesar 
Rp788.767,85. Besarnya biaya penunjang diagnostik tergantung diagnosa penyakit, 
karena tidak semua diagnosa penyakit diberikan penunjang diagnostik yang sama. 
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5. Biaya Kamar dan Biaya Administrasi 
Biaya kamar dihitung berdasarkan tiap jenis kelas kamar perawatan selama 

pasien dirawat inap berdasar tarif kelas yang ada di RS “X”. Biaya kamar rata-rata 
adalah jumlah seluruh biaya kamar pada kelas perawatan tersebut dibagi dengan 
jumlah pasien yang dirawat pada kelas tersebut. 

Biaya administrasi dihitung dengan menjumlahkan biaya administrasi dan 
biaya registrasi pendaftaran. Biaya administrasi rata-rata adalah jumlah seluruh 
biaya administrasi pada kelas perawatan tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang 
dirawat pada kelas tersebut. 

Tabel 6. Biaya Kamar Rata-Rata dan Biaya Administrasi Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan 
Kelas Perawatan Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa  

di Instalasi Rawat Inap RS “X” Tahun 2011 
Biaya Kelas Perawatan

 Kelas Vip 
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I  
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas II 
Rata-rata 
(Median) 

n Kelas III  
Rata-rata 
(Median) 

n 

1 1.120.000 
(1.120.000) 

2 1.140.000 
(495.000) 

6 487.500 
(540.000) 

4 276.964,28 
(240.000) 

56 

2 34.000 
(34.000) 

2 34.000 
(34.000) 

6 34.000 
(34.000) 

4 34.000  
(34.000) 

56 

Keterangan : Biaya 1 (Kamar), Biaya 2 (Administrasi system informasi manajemen). 
 

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan biaya kamar rata-rata yang 
dikeluarkan oleh pasien untuk setiap kelasnya berbeda-beda. Perbedaan ini 
dikarenakan adanya perbedaan biaya fasilitas kamar. Semakin lama pasien dirawat 
inap maka semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien. 

 
6. Biaya Hemodialisa 

Dihitung dengan menjumlahkan biaya hemodialisa yang diterima oleh 
pasien selama rawat inap. Biaya hemodialisa rata-rata adalah jumlah seluruh biaya 
hemodialisa pada kelas perawatan tersebut dibagi dengan jumlah pasien yang 
dirawat pada kelas tersebut. 

Tabel 7. Biaya Hemodialisa Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan Kelas Perawatan Pada Pasien 
Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di instalasi rawat inap RS “X” Tahun 2011 

Biaya Kelas Perawatan 
 Kelas Vip 

Rata-rata 
(Median) 

n Kelas I   
Rata-rata 
(Median)

n Kelas II 
Rata-rata 
(Median)

n Kelas III 
Rata-rata 
(Median) 

n 

Hemodialisa 1.164.000 
(1.164.000) 

2 1.040.333,33 
(779.500) 

6 1.180.500 
(1.168.000) 

4 1.317.625 
(881.453) 

56 

Perbedaan biaya hemodialisa ini tidak tergantung pada kelas perawatan 
tetapi tergantung berapa kali pasien tersebut menjalani hemodialisa selama rawat 
inap. Semakin banyak frekuensi hemodialisa maka semakin besar biaya yang 
dikeluarkan oleh pasien tersebut 

 
7. Biaya Medik Langsung 

Biaya medik langsung adalah biaya selama perawatan meliputi biaya jasa 
medik, biaya tindakan, biaya penunjang diagnostik, biaya obat dan alat kesehatan, 
biaya kamar, biaya administrasi dan biaya hemodialisa. Biaya medik langsung rata-
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rata adalah jumlah seluruh biaya medik langsung pada kelas perawatan tersebut 
dibagi dengan jumlah pasien yang dirawat pada kelas tersebut. 

Tabel 8. Biaya Medik Langsung Rata-Rata Selama Perawatan Berdasarkan Kelas Perawatan Pada Pasien Gagal 
Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisa di instalasi rawat inap RS “X” Tahun 2011 

Biaya   Kelas Perawatan 
 Kelas Vip 

Rata-rata  
% Kelas I     

Rata-rata   
% Kelas II  

Rata-rata  
% Kelas III 

Rata-rata  
% 

1 1.226.800,00 13,4 681.066,67 7,79 258.450,00 5,06 222.194,64 5,28 
2 3.087.892,00 33,73 1.799.754,33 20,58 938.861,00 18,38 833.764,64 19,81
3 620.250,00 6,78 1.854.416,67 21,21 836.875,00 16,38 710.950,00 16,88 
4 1.902.000,00 20,78 2.423.883,34 25,09 1.371.125,00 26,85 788.767,85 19,34 
5 1.120.000,00 12,23 1.140.000,00  13,07 487.500,00  9,55 276.964,28  6,58 
6 34.000,00 0,37 34.000,00   0,4 34.000,00  0,67 34.000,00  0,81 
7 1.164.000,00 12,71 1.040.333,33  11,89 1.180.500,00  23,11 1.317.625,00  31,30 
Σ 9.154.942,00 100 8.973.454,34 100 5.107.311,00 100 4.184.266,41 100 

Keterangan : Biaya 1 (Jasa Medis), Biaya 2 (Obat dan Alkes), Biaya 3 (Tindakan), Biaya 4 (Penunjang Diagnostik), Biaya 5 (Kamar), Biaya 
6 (Administrasi), Biaya 7 (Hemodialisa). 

 

Berdasarkan tabel di atas, biaya tertinggi medik langsung rata-rata pasien 
dengan kelas perawatan kelas Vip yaitu Rp9.154.942,00, kelas I sebesar 
Rp8.973.454,34, kelas II sebesar Rp5.107.311,00, dan biaya terendah pada kelas III 
yaitu Rp4.184.266,41. Pada kelas perawatan Vip biaya tertinggi pada biaya obat 
dan alkes (33,37%), kelas I dan kelas II biaya tertinggi pada biaya penunjang 
diagnostik sebesar 25,09% dan 26,85%, sedangkan kelas III biaya tertinggi pada 
biaya hemodialisa sebesar 31,30%. Perbedaan biaya medik langsung rata-rata per 
kelas perawatan tergantung pada biaya komponennya seperti biaya penggunaan 
obat yang berbeda, pemeriksaan penunjang yang berbeda dan perbedaan komponen 
yang lainnya. Semakin lama pasien dirawat inap maka semakin besar biaya 
perawatannya selama rawat inap. Analisis biaya ini dapat dijadikan bahan 
pembanding antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 

1. Gambaran pengobatan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 
hemodialisa di instalasi rawat inap RS “X” tahun 2011, obat yang banyak 
digunakan adalah asam folat sebanyak 100%, Ca-Carbonat sebanyak 100%, 
furosemid sebanyak 94,12%, ranitidin sebanyak 85,29% dan valsartan 
sebanyak 73,53%. 

2. Biaya medik langsung rata-rata pada pasien gagal ginjal kronik yang 
menjalani hemodialisa pada kelas perawatan Vip sebesar Rp 9.154.942,00 
dengan biaya tertinggi pada obat dan alkes (33,73%), kelas I dan kelas II 
sebesar Rp 8.973.454,34 dan Rp 5.107.311,00 dengan biaya tertinggi pada 
penunjang diagnostik 25,09% dan 26,85%, serta kelas III sebesar Rp 
4.184.266,41 dengan biaya tertinggi pada hemodialisa sebesar 31,30%.  

 
B. SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian yang sama di rumah sakit yang berbeda. 
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2. Perlu dilakukan penelitian tentang rasionalitas terapi pasien gagal ginjal 
kronik yang menjalani hemodialisa di RS “X”. 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terima kasih kepada Ibu Tri Murti Andayani, Sp.FRS.,PhD., Apt, selaku dosen 
pembimbing utama dan Ibu Nurcahyanti Wahyuningtyas, M.Biomed., Apt., selaku 
dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan 
dalam menyusun skripsi. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Arora, P., 2011, Chronic Kidney Disease. 

http://emedicine.medscape.com. Diakses pada tanggal 10 Desember    
2011. 

 
Bootman, J.L., Towsend, R.J., & McGhan, W.F., 2005, Principles of 

Pharmacoeconomics, chapter 1. 3td Ed. 315-327, Harvey Whitney Books 
Company, USA. 

 
Bodrogi, G. & Kalo, Z., 2010, Principles of pharmacoeconomics and their impact 

on strategic imperatives of pharmaceutical research and development, 
British journal of pharmacology, hal 159(7) : 1367-73. 

 
Broscious, H.K. & Castagnola, J., 2006, Chronic Kidney Disease, American 

Association of Critical Care Nurse Journal ,Vol. 26 No. 4 17-27. 
 

Brown, C.,  2001, Current Opinion and Controversies of Dialyzer Reuse, Saudi 
Journal of Kidney Diseases and Transplantation, Vol 12, Issue 3, Page 
352 - 363.  

 
Carroll, L.E., 2006, The Stages of Chronic Kidney Disease and The Estimated 

Glomerular Filtration Rate, The Journal of Lancaster General Hospital, 
Vol. 1  No. 2. 

 
Hikmah, Y., 2008, Pembiayaan Pasien Hemodialisis Karena Penyakit Ginjal 

Kronik di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Tesis, Fakultas 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada. 

 
Murphree, D.D. & Thelen, S.M., 2010, Chronic Kidney Disease in Primary Care, 

Journal of the American Board of Family Medicine, Vol. 23 No. 4. 
 
Nanda , E. & Lyrawati, D., 2008, Management of A Patient with Chronic Kidney 

Disease in the Internal Medicine Ward of Dr. Saiful Anwar Hospital 



 
 

14 
 

Malang-Indonesia, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang – 
Indonesia. 

 
Prodjosudjadi, W. & Suhardjono, A., 2009, End-Stage Renal Disease In Indonesia: 

Treatment Development, Volume 19,Faculty of Medicine, University of 
Indonesia. 

 
Rahardjo, P., Susalit, E. & Suhardjono., 2006, Hemodialisis, In: Sudoyo AW, 

Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata KM, Setiati S, eds. Buku Ajar Ilmu 
Penyakit Dalam 4th ed. Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit 
Dalam Fakultas Kedokteran Universtas Indonesia. 579-580. 

 
Suwitra, K., 2006,  Penyakit Ginjal Kronik, In: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, 

Simadibrata KM, Setiati S, edisi . Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam 4th 
ed. Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas 
Kedokteran Universtas Indonesia. 570 – 573. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


