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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Stroke merupakan penyakit yang dikenal sebagai penyebab kematian 

kedua di dunia dan ketiga di Amerika. Pada pertengahan abad 20, angka 

kejadian stroke lebih dari  700.000 orang per tahun dan 150.000 orang 

meninggal karena penyakit ini (Fagan dan Hess, 2008). Setiap tahun, 795.000 

orang menderita stroke. Sekitar 610.000 merupakan serangan pertama dan 

185.000 serangan berulang. Menurut data tahun  2010, 2,6% pria dan 2,6% 

wanita yang berusia lebih dari 18 tahun memiliki riwayat stroke. Di Amerika, 

1 dari 18 kematian disebabkan oleh stroke (Roger et al., 2011). Stroke non 

hemoragik (iskemik) merupakan klasifikasi stroke yang mempunyai angka 

kejadian yang tinggi. Dibandingkan dengan stroke hemoragik, stroke iskemik 

lebih sering terjadi yaitu 88% dan 12% untuk stroke hemoragik (Fagan dan 

Hess, 2008). 

Tingginya angka kejadian stroke menjadi pusat perhatian dalam dunia 

kesehatan. Di Indonesia pada tahun 2007 rata-rata biaya terapi total (dalam 

Ribuan) untuk stroke iskemik Rp4.340,00 dan hemoragik Rp5.300,00. Biaya 

obat stroke iskemik rata-rata sebesar Rp1.728,45 dan hemoragik sebesar 

Rp2.121,59 (Damayanti, 2010).  Di Amerika pada tahun 2003, diperkirakan 

biaya stroke akut pediatrik adalah $42 juta.  Biaya rata-rata untuk stroke 

iskemik  adalah $15,00, untuk perdarahan intraserebral $24,11 dan untuk 

perdarahan subarachnoid $31,65 (Perkins et al., 2009). Kemudian pada tahun 

2007 biaya rata-rata per orang untuk perawatan stroke diperkirakan sebesar 

$7,65 dan tahun 2008 mencapai $34,3 miliar untuk biaya langsung dan tidak 

langsung (Roger et al., 2011).  

Biaya pelayanan kesehatan khususnya biaya obat, telah meningkat tajam 

beberapa dekade terakhir dan kecenderungan ini tampaknya akan terus 

berlanjut. Hal ini antara lain disebabkan populasi pasien usia lanjut yang 
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semakin banyak dengan konsekuensi meningkatnya penggunaan obat, adanya 

obat-obat baru yang lebih mahal dan perubahan pola pengobatan. Disisi lain, 

sumber daya yang dapat digunakan terbatas sehingga harus dicari cara agar 

pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis (Trisna, 2008).  

Dari latar belakang diatas dapat dilihat bahwa penyakit stroke memiliki 

angka kejadian yang cukup tinggi khususnya stroke non hemoragik. Penyakit 

tersebut tidak jarang menimbulkan kematian dan kecacatan bagi penderitanya. 

Biaya yang dikeluarkan untuk terapi stroke juga tidak sedikit. Oleh karena itu 

dilakukan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengobatan dan besarnya 

biaya terapi penyakit stroke non hemoragik. 

Kasus stroke di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sangat banyak 

terjadi per tahunnya. Berdasarkan data urutan penyakit terbesar pasien rawat 

inap pada tahun 2011, stroke menduduki peringkat ketiga yaitu sebesar 722 

pasien. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai besarnya biaya 

pengobatan stroke pada pasien rawat jalan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten menggunakan metode cost analysis. Diharapkan juga dengan adanya 

gambaran pengobatan stroke dapat menjadi pertimbangan bagi tenaga 

kesehatan untuk berhati-hati dalam memberikan obat sehingga tercapai 

keberhasilan penyembuhan. 

  

B. Perumusan Masalah 

1.   Bagaimana gambaran pengobatan pasien stroke non hemoragik di instalasi 

rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

tahun 2011? 

2.   Berapa besar biaya medik langsung rata-rata terapi stroke non hemoragik 

berdasarkan kelas perawatan dengan metode cost analysis di instalasi 

rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat  Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

tahun 2011? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui gambaran terapi pasien stroke non hemoragik di instalasi 

rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

tahun 2011. 

2. Mengetahui biaya medik langsung rata-rata terapi stroke non hemoragik 

berdasarkan kelas perawatan dengan metode cost analysis di instalasi 

rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 

tahun 2011. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Stroke 

a.  Definisi dan Faktor Risiko 

Stroke adalah sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresi 

cepat, berupa defisit neurologis fokal atau global yang berlangsung 24 jam 

atau lebih atau langsung menimbulkan kematian dan semata-mata disebabkan 

oleh gangguan peredaran darah otak non traumatik (Mansjoer et al, 2007). 

Stroke juga menimbulkan gejala dan tanda sesuai dengan daerah otak yang 

terganggu. Penyakit ini dapat ditemukan pada semua golongan usia, namun 

sebagian besar akan dijumpai pada usia di atas 55 tahun (Bustan, 2007). 

 Faktor risiko stroke dibedakan menjadi dua macam, yaitu faktor risiko 

yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko 

yang tidak dapat diubah meliputi usia, jenis kelamin, ras, etnik, dan genetik. 

Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah adalah hipertensi, penyakit 

jantung, Transient Ischemic Attack (TIA), diabetes melitus, 

hiperkolesterolemia, merokok, alkohol, penggunaan obat yang bersifat adiksi 

(heroin , kokain dan amfetamin), faktor lifestyle (obesitas, aktivitas, diet, 

stres), kontrasepsi oral, migrain, faktor hemostatik, dan inflamasi (Fagan dan 

Hess, 2008). 

b.  Epidemiologi 

Penyakit stroke menjadi penyebab kematian kedua di dunia pada 

kelompok usia di atas 60 tahun dan penyebab kematian kelima pada kelompok  
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usia 15-59 tahun, dengan prevalensi penyakit stroke dibandingkan dengan 

penyakit penyebab kematian lain di dunia adalah 10% atau sekitar 5,5 juta 

jiwa (Ikawati, 2011). Menurut WHO (2011), pada tahun 2008 stroke 

merupakan pembunuh nomor 2 di dunia setelah ischaemic heart disease. Di 

Indonesia pada tahun 2002 penderita stroke meninggal sebanyak 123.684 dan 

pada tahun 2003 8 per 1000 populasi mengalami kecacatan (WHO, 2004). 

c.    Klasifikasi Stroke 

Stroke dibedakan menjadi dua macam yaitu stroke non hemoragik 

(iskemik) dan stroke hemoragik. 

1) Stroke Non Hemoragik (Iskemik) 

Stroke iskemik disebabkan oleh trombosis, emboli, dan iskemia stroke 

(hipotensi) global (Sid Shah, 2002),  tetapi pada prinsipnya disebabkan oleh 

aterotrombosis atau emboli, yang masing- masing akan mengganggu atau 

memutuskan aliran darah otak atau Cerebral Blood Flow (CBF). Nilai normal 

CBF adalah 50-60 ml/100mg/menit. Iskemik terjadi jika CBF <30 

ml/100mg/menit (Wibowo dan Gofir, 2001). 

2) Stroke Hemoragik 

Stroke hemoragik atau perdarahan adalah stroke yang disebabkan karena 

perdarahan intrakranial (Ikawati, 2011). Diketahui adanya darah di otak yang 

menyebabkan kerusakan parenkim di sekitar jaringan melalui efek mekanik 

(efek massa) dan neurotoksisitas komponen darah dan produk degradasi 

(Fagan dan Hess, 2008). Menurut Ikawati (2011) Stroke hemoragik terdiri 

dari: 

a) Hemoragi subarachnoid (subarachnoid hemorrhage), terjadi ketika darah 

memasuki daerah subarachnoid berhubungan dengan trauma, pecahnya 

aneurism intracranial, atau rupture of an arteriovenous malformation (AVM). 

b) Hemoragi intraserebral (pembuluh darah yang pecah dalam parenkim 

otak membentuk sebuah hematoma). Tipe hemoragik ini sangat sering terjadi 

hubungan dengan tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dan kadang 

karena pemberian terapi trombolitik. 
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c) Hematoma subdural (berkumpulnya darah di bagian bawah dura, 

umumnya disebabkan oleh trauma). 

2. Stroke Non Hemoragik (Iskemik) 

a. Definisi 

Stroke non hemoragik adalah stroke yang disebabkan karena adanya 

penyumbatan pembuluh darah (Ikawati, 2011). Pada prinsipnya disebabkan 

oleh aterotrombosis atau emboli, yang masing-masing akan mengganggu atau 

memutuskan aliran darah otak (Wibowo & Gofir, 2001). 

b. Patofisiologi 

Iskemik otak adalah suatu keadaan terdapat gangguan pemasokan darah 

ke otak yang membahayakan fungsi neuron. Infark otak terjadi jika ada daerah 

otak yang iskemik menjadi nekrosis akibat berkurangnya suplai darah sampai 

pada tingkat lebih rendah dari titik kritis yang diperlukan untuk kehidupan sel 

sehingga disertai gangguan fungsional dan struktural yang menetap (Bustan, 

2007). 

Stroke iskemik dapat terjadi akibat penurunan atau berhentinya sirkulasi 

darah sehingga neuron-neuron tidak mendapatkan substrat yang dibutuhkan. 

Efek iskemia yang cukup cepat terjadi karena otak kekurangan pasokan 

glukosa (substrat energi yang sama) dan memiliki kemampuan melakukan 

metabolisme anaerob (Ikawati, 2011). 

c.   Tata Laksana Terapi 

Tujuan dari terapi stroke akut adalah mengurangi terjadinya luka 

neurologi, mortalitas dan kelumpuhan dalam jangka panjang, mencegah 

komplikasi sekunder, dan disfungsi neurologi serta mencegah terjadinya 

stroke kambuhan (Fagan dan Hess, 2008). 

Pendekatan terapi pada fase akut difokuskan pada restorasi aliran darah 

otak dan menghentikan kerusakan seluler yang berkaitan dengan iskemik. 

Berdasar model stroke pada hewan percobaan, periode waktu ini  berkisar 

antara 12-24 jam, walaupun secara khusus ditekankan antara 3-6 jam. 

Meskipun iskemik nekrotik di daerah sentral mungkin terjadi, bagian-bagian 

otak sekelilingnya telah mengalami penurunan aliran darah otak (tetapi tidak 
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berhenti sama sekali) kemungkinan masih dapat diselamatkan, daerah tersebut 

yang dinamakan sebagai daerah penumbra iskemik, yang merupakan target 

utama berbagai terapi stroke hiperakut yang sedang dikembangkan (Wibowo 

dan Gofir, 2001). 

a) Terapi Non Farmakologi 

(1) Pembedahan (Surgical Intervention) 

Pembedahan yang dilakukan meliputi carotid endarterectomy dan 

pembedahan lain. Tujuan terapi pembedahan adalah mencegah 

kekambuhan TIA dengan menghilangkan sumber oklusi. 

(2) Intervensi Endovaskular 

Intervensi Endovaskular terdiri dari : angioplasty and stenting, mechanical 

clot disruption, dan clot extraction. Tujuan dari intervensi endovaskular 

adalah menghilangkan trombus dari arteri intrakranial (Ikawati, 2011). 

b) Terapi Farmakologi 

 Secara umum, hanya dua agen farmakologis direkomendasikan yaitu 

t-PA intravena dalam waktu 3 jam dari onset dan aspirin dalam waktu 48 

jam dari onset (Fagan dan Hess, 2008).  

 Pendekatan terapi pada stroke akut adalah menghilangkan sumbatan 

pada aliran darah menggunakan obat-obat.  

Terapi yang dilakukan antara lain :  

(1)  Terapi suportif dan terapi komplikasi akut 

(a)  Pernafasan, ventilatory support dan tambahan oksigen 

Tujuannya adalah untuk mencegah hipoksia dan potensi yang dapat 

memperburuk kerusakan otak. Kebanyakan pasien dengan stroke akut 

tidak perlu tambahan oksigen, namun jika pulse oximetry menunjukkan 

hipoksia, oksigen harus diberikan. 

(b)  Pemantauan suhu 

Peningkatan suhu tubuh (demam) dalam pengaturan stroke iskemik 

akut dikaitkan dengan neurological outcome yang buruk, mungkin karena 

meningkatnya kebutuhan metabolisme sekunder, peningkatan pelepasan 
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neurotransmitter, dan meningkatnya produksi radikal bebas (Adams et al, 

2007).   

Apabila temperatur tubuh pasien tinggi, diperlukan terapi yang 

dapat menurunkan secara akurat yang diperkirakan dapat meningkatkan 

prognosis pasien. Obat yang berperan antara lain, aspirin, ibuprofen dan 

parasetamol (Ikawati, 2011). 

(c) Terapi dan monitoring jantung 

Monitoring jantung diperlukan untuk mendeteksi ada tidaknya atrial 

fibrilasi yang paling tidak diperiksa pada 24 jam pertama. Apabila 

ditemukan adanya aritmia yang serius, perlu dilakukan terapi.  

(d)  Pemantauan tekanan darah arteri (hipertensi atau hipotensi) 

Tekanan darah merupakan faktor risiko, sehingga penting dilakukan 

pemantauan tekanan darah pasien. Apabila tekanan darah pasien terlalu 

rendah (<100/<70mmHg), diperlukan pemberian cairan normal saline. 

Pemberian vasopresor (seperti dopamin) dapat dilakukan apabila normal 

saline tidak adekuat. Tekanan darah pasien yang tinggi perlu diterapi 

dengan obat antihipertensi yang sesuai (Ikawati, 2011).  

(2) Terapi Trombolitik 

(a) Trombolitik Intravena dengan Recombinant Tissue Plasminogen Activator 

(rtPA) 

Pemberian rtPA dapat meningkatkan perkembangan perbaikan 

neurologi pasien secara lengkap dalam 24 jam dan dapat meningkatkan 

perbaikan outcome dalam 3 bulan setelah serangan stroke apabila 

diberikan dalam onset 3 jam. Recombinant Tissue Plasminogen Activator 

(rtPA) memiliki mekanisme aksi mengaktifkan plasmin sehingga 

melisiskan tromboemboli. Penggunaan rtPA harus dilakukan secara hati-

hati karena dapat menimbulkan risiko perdarahan (Ikawati, 2011). 

(b) Pemberian agen trombolitik yang lain  

Pemberian agen trombolitik yang lain seperti reteplase, urokinase, 

anistreplase, dan staphylokinase telah dipertimbangkan untuk pengobatan 

pasien dengan akut stroke iskemik namun masih perlu dikaji secara luas.  
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(c) Enzim Defibrogenating 

Enzim ini disebut ancrod, berfungsi untuk mendegranasi fibrinogen 

yang diperoleh dari bisa ular (Adams et al, 2003). 

(d) Trombolitik Intraarteri 

Terapi ini bertujuan untuk meningkatkan outcome terapi stroke 

dengan perbaikan kanal Middle Cerebral Artery (MCA). Contoh agen 

trombolitik intraarteri adalah prourokinase (Ikawati, 2011).  

(3) Terapi Antikoagulan 

Menurut Adams et al., (2007) antikoagulan seringkali diresepkan 

untuk mencegah kekambuhan stroke secara dini dan untuk meningkatkan 

hasil neurologis.  

Contoh agen antikoagulan adalah heparin, unfractionated heparin, 

low-molecular-weight heparins (LMWH), heparinoids warfarin. 

Penggunaannya masih kontroversial karena berisiko perdarahan 

intrakranial. Penggunaan antikoagulan dikontraindikasikan pada 24 jam 

pertama saat pemberian terapi rtPA melalui intravena secara bersamaan 

(Ikawati, 2011). 

(4) Terapi Antiplatelet 

Terapi antiplatelet bertujuan untuk meningkatkan kecepatan 

rekanalisasi spontan dan perbaikan mikrovaskular (Ikawati, 2011). Agen 

antiplatelet oral contohnya aspirin, tiklodipin, klopidogrel, dipiridamol. 

aspirin merupakan pilihan pertama pada agen terapi tunggal. Agen 

antiplatelet oral secara kombinasi antara aspirin dan klopidogrel belum 

dikaji secara luas. Pemberian antiplatelet bisa juga melalui intravena, 

contohnya platelet glikoprotein IIb/IIIa inhibitor dan abvicimab (Adams et 

al, 2007). 

Selain terapi stroke diatas juga terdapat terapi tambahan seperti 

terapi pencegahan stroke, terapi memulihkan fungsi neurologis dengan 

neuroprotektan dan terapi rehabilitasi. 
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a) Terapi pencegahan stroke 

1) Terapi Antiplatelet 

Terapi antiplatelet dapat diberikan secara oral dengan urutan terapinya 

adalah aspirin (memiliki mekanisme aksi menghambat sintesis tromboksan 

yaitu senyawa yang berperan dalam proses pembekuan darah) atau 

Dipiridamol, atau kombinasi Dipiridamol dengan Aspirin. Apabila terapi 

aspirin gagal, dapat diganti dengan pemberian klopidogrel atau tiklodipin. 

2) Terapi Antikoagulan 

Antikoagulan diperkirakan efektif untuk pencegahan emboli jantung pada 

pasien stroke yang mengalami fibrilasi atrial dan memiliki riwayat 

transient ischemic attack (TIA). 

3) Terapi Antihipertensi 

Terapi hipertensi dibutuhkan karena hipertensi merupakan faktor resiko. 

Obat pilihan antihipertensi untuk pencegahan stroke adalah golongan  

angiotensin II receptor antagonis (AIIRA) contohnya candesartan atau 

golongan ACE Inhibitor. Namun demikian harus disesuaikan dengan 

kondisi pasien dan respon pasien terhadap pengobatan (Ikawati, 2011). 

b) Terapi memulihkan fungsi neurologis dengan neuroprotektan 

Tujuan terapi ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif dengan 

meningkatkan kewaspadaan dan mood, meningkatkan fungsi memori, 

menghilangkan kelesuan dan pening. Contoh neuroprotektan yang sering 

dipakai adalah citicolin dan piracetam. 

c) Terapi rehabilitasi 

Ada tiga macam terapi rehabilitasi yang penting bagi penderita stroke 

untuk pemulihannya, yaitu terapi fisik, terapi okupasi, dan terapi 

penglihatan. Terapi fisik membantu memulihkan fungsi fisik dan 

ketrampilan berjalan dan berbagai gerakan. Terapi okupasi melibatkan 

latihan kembali ketrampilan yang dilakukan untuk hidup sehari-hari 

seperti makan, menggunakan toilet, berpakaian dan mengurus diri sendiri. 

Terapi penglihatan yang dilakukan dengan NonaVision VRT, 
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menggunakan perangkat computer seperti untuk membantu meningkatkan 

pandangan  

mata setelah stroke. Tujuan dari terapi ini untuk melatih bagian dari otak yang 

rusak oleh stroke (Ikawati, 2011). 

3. Farmakoekonomi 

Farmakoekonomi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan 

membandingkan biaya, dan konsekuensi dari terapi obat untuk sistem 

perawatan kesehatan dan masyarakat (Shancez, 2005). Farmakoekonomi 

mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil / konsekuensi dari suatu 

pengobatan. Tujuan farmakoekonomi adalah untuk memberikan info yang 

dapat membutuhkan para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan atas 

alternatif-alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan 

menjadi lebih efisien dan ekonomis (Trisna, 2008), adapun prinsip 

farmakoekonomi sebagai berikut yaitu 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 interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Data 

farmakoekonomi dapat merupakan alat yang sangat berguna dalam membantu 

membuat beberapa keputusan klinik, seperti pengelolaan formularium yang 

efektif, pengobatan pasien secara individual, kebijakan pengobatan dan 

alokasi dana (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-Benefits 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 
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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. 

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

pada penggolongan biaya. Trisnantoro (2005) menggolongkan biaya menjadi 

8 macam, yaitu: 

a.  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). 

b. 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). 

c.  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. 

d. 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. 
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e.  Biaya tidak tetap (Variable cost) merupakan biaya konsumsi sumber per 

unit output. Jadi hasil pembagian dari biaya total degan volume atau 

kuantitas output. Biaya rata-rata adalah total biaya dibagi jumlah kuantitas 

output. 

f.  Marginal cost merupakan perubahan total biaya hasil dari bertambah atau 

berkurangnya unit dari output. 

g. 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) adalah tipe analisis yang 

membandingkan biaya total penggunaan 2 atau lebih obat yang khasiat dan 

efek samping obat sama (ekuivalen). Karena obat-obat yang dibandingkan 

memberikan hasil yang sama, maka CMA memfokuskan pada penentuan obat 

mana yang biaya per-harinya paling rendah (Trisna, 2008). 

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-Effectiveness Analysis (CEA) 

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 penilaian program 

mana yang akan dipilih adalah berdasarkan discounted unit cost dari masing-

masing alternatif program sehingga program yang mempunyai discounted unit 

cost terendahlah yang akan dipilih oleh para analisis atau pengambil 

keputusan (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 2008). 

d. Cost-Utility Analysis (CUA) 

CUA biasanya diperlukan wawancara dan meminta pasien untuk 

memberi skor tentang kualitas hidup mereka. Hal ini dilakukan dengan 
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menggunakan kuesioner yang sudah dilakukan. Pengukuran yang paling 

banyak digunakan adalah Quality-adjusted life years (QALYs) (Trisna, 2008). 

e. Cost-Benefits Analysis (CBA) 

CBA mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan 2 program 

kesehatan dimana outcome dari kedua program tersebut berbeda (Trisna, 

2008). 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 Analysis merupakan tipe penelitian farmakoekonomi yang 

komprehensif dan sulit dilakukan karena mengkonversi benefit ke dalam nilai 

uang (Vogenberg, 2001). 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


