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ABSTRAK 
 

Gagal jantung merupakan alasan utama pasien dirawat di rumah sakit serta 
merupakan faktor utama morbiditas dan mortalitas. Sindrom gagal jantung kongestif 
mempunyai prevalensi yang cukup tinggi pada lansia dengan prognosis yang buruk. Gagal 
jantung jarang terjadi pada usia dibawah 45 tahun, tapi lebih sering terjadi pada usia 75-84 
tahun. Gagal jantung memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, diperkirakan akan 
meningkat tiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terapi dan 
analisis biaya rata-rata medik langsung gagal jantung kongestif pada pasien rawat inap di 
RS “A”  tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilakukan 
secara retrospektif dan dianalisis dengan metode deskriptif. Subyek penelitian adalah 
seluruh pasien yang terdiagnosa gagal jantung kongestif, tingkat keparahan dan pasien usia 
diatas 18 tahun. Data dianalisis meliputi gambaran karakteristik pasien, gambaran 
pengobatan dan biaya medik langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi 
terjadinya gagal jantung kongestif lebih banyak terjadi pada pasien laki-laki (58%) sebanyak 
29 pasien, sedangkan pasien dengan usia diatas 65 tahun (40%) lebih banyak mengalami 
gagal jantung kongestif sebanyak 20 pasien. Pengobatan yang paling banyak diberikan di 
RS “A”  tahun 2011 adalah furosemid (90%) sebanyak 45 pasien. Biaya rata-rata 
keseluruhan medik langsung pengobatan gagal jantung kongestif per pasien (dalam ribuan) 
selama rawat inap di RS “A”  tahun 2011 sebesar Rp. 3.201,12 dengan komponen biaya 
yang tertinggi adalah biaya penunjang diagnostik terutama patologi klinik.  

 
Kata kunci: Gagal jantung kongestif, Analisis biaya, RS “A” 
 

ABSTRACT 
 

Heart failure is the main reason patients were treated at the hospital and  is a major 
factor of morbidity and mortality. Congestive heart failure syndrome has a high prevalence 
in the elderly with a poor prognosis. Heart failure is rare under 45 years of age, but more 
common in the age of 75-84 years. Heart failure has a tremendous economic impact, is 
expected to increase each year. This study aimed to know description therapy and direct 
medical average cost analysis of congestive heart failure on hospitalized patients in hospital 
“A” 2011. This study is an observational study conducted retrospectively and analyzed with 
descriptive methods. Subjects were all patients diagnosed with congestive heart failure, 
morbidity stage and major patients aged over 18 years. Data analyzed includes a 
characteristics overview of patient, characteristics of heart failure, medication overview and 
direct medical cost. The results showed that prevalence of congestive heart failure is more 
common in male patients were 29 patient, while patient over 65 years more experienced 
congestive heart failure.The most therapeutic treatment given to patients during 
hospitalization was furosemide (90%) with 45 patient. The average overall direct medical 
cost heart failure treatment per patient in hospital “A”  (in thousand) Rp. 3.201,12 with 
highest component cost is the support diagnostic cost especially of clinical pathology. 

 
Keyword : Congestive Heart failure, Cost Analysis, RS A 
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PENDAHULUAN 
Jantung merupakan organ yang terpenting dalam sirkulasi. Jantung bekerja 

memompa darah keseluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh setiap 
saat, baik saat istirahat maupun bekerja. Sebagian besar penderita hidup setelah 
mengalami serangan jantung tapi kemudian menderita gagal jantung (Sitompul dan 
Sugeng, 2004). Gagal jantung merupakan sindrom atau gejala dan bukan suatu diagnosa 
(Udjianti, 2010). Serta merupakan alasan utama pasien dirawat di Rumah Sakit dan faktor 
utama morbiditas dan mortalitas. Pada tahun 2002 WHO memperkirakan jumlah seluruh 
penderita gagal jantung baru sebanyak 500.000 orang per tahun (Wirawan, 2012). 
Walaupun angka kejadian yang pasti belum ada di Indonesia, tetapi dengan bertambah 
majunya fasilitas kesehatan dan pengobatan dapat diperkirakan jumlah penderita gagal 
jantung akan bertambah setiap tahunnya (Sitompul dan Sugeng, 2004). Sindrom gagal 
jantung kongestif mempunyai prevalensi yang cukup tinggi pada lansia denga prognosis 
yang buruk. Gagal jantung jarang terjadi pada usia dibawah 45 tahun, tapi lebih sering 
terjadi pada usia 75-84 tahun (Soemantri, 2012). 

Gagal jantung memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, diperkirakan akan 
meningkat tiap tahun. Biaya langsung dan biaya tak langsung penderita gagal jantung di 
Amerika Serikat pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 39,2 juta $ (John et al, 2010). Di 
Inggris, sekitar 100.000 pasien dirawat di Rumah Sakit setiap tahun, merepresentasikan 5% 
dari semua perawatan medis dan menghabiskan lebih dari 1% dana perawatan kesehatan 
nasional (Gray et al., 2006). Peningkatan biaya rawat inap lebih tinggi pada pasien geriatri 
yang diperkirakan mencapai 30,2 milyar $. Hampir semua biaya rawat inap lebih tinggi pada 
pasien geriatri (Wang, 2010). Penatalaksanaan penderita dengan gagal jantung meliputi 
penatalaksanaan secara non farmakologis dan farmakologis, keduanya dibutuhkan karena 
akan saling melengkapi untuk penatalaksanaan penderita gagal jantung yang ditujukan 
untuk memperbaiki gejala dan prognosis, meskipun penatalaksanaan secara individual 
tergantung dari etiologi serta beratnya kondisi. Sehingga semakin cepat mengetahui 
penyebab gagal jantung akan semakin baik prognosisnya (Gibbs et al., 2000).  

Penelitian ini dilakukan di RS “A” di Surakarta karena termasuk rumah sakit propinsi 
di Jawa Tengah yang dapat digunakan sebagai rumah sakit rujukan serta merupakan 
rumah sakit pendidikan. Gagal jantung kongestif bukan termasuk 10 besar angka kejadian 
tertinggi di RSUD Dr. Moewardi Di Surkarta tahun  2011 melainkan  termasuk 10 besar 
biaya tertinggi pada penyakit kardiovaskuler. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui gambaran pengobatan  yang diberikan pasien dan menganalisis besar 
biaya gagal jantung kongestif di RS “A” di Surakarta tahun 2011. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif non eksperimental yang dilakukan secara retrospektif. 
Data diambil di bagian rekam medik untuk mengetahui gambaran terapi pengobatan gagal 
jantung kongestif dan bagian pengelolaan pendapatan untuk mengetahui besar biaya medik 
langsung rata-rata (direct medical cost) pada pasien gagal jantung kongestif di RS “A”  di 
Surakarta tahun 2011.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang terdiagnosis menderita 
gagal jantung dan menjalani perawatan di RS “A”  di Surakarta tahun 2011. Sampel diambil 
dari populasi sehingga dianggap mewakili populasinya tersebut dengan metode purposive 
sampling. Dalam penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan eksklusi. 

 



3 
 

1. Kriteria Inklusi 
a. Pasien yang terdiagnosa menderita gagal jantung kongestif. 
b. Pasien usia diatas 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. 
c. Tingkat keparahan. 

2. Kriteria Eksklusi 
a. Pasien yang keluar rumah sakit dengan cara pulang paksa atau meninggal 
b. Pasien rawat inap kelas VIP. 

 
Definisi Operasional Variabel 

Agar terdapat keseragaman persepsi dalam penelitian ini, maka dibuat suatu definisi 
operasional sebagai berikut :  
1. Biaya non obat merupakan biaya yang bukan termasuk dalam pengobatan, terdiri dari: 

a. Biaya administrasi adalah biaya registrasi pengobatan gagal jantung kongestif.  
b. Biaya kamar inap adalah biaya kamar yang digunakan pasien selama menjalani 

pengobatan rawat inap. 
c. Biaya jasa medis adalah biaya untuk memperoleh pemeriksaan jasa medis, seperti 

visit dokter, visit perawat dan konsultasi. 
d. Biaya penunjang diagnostik adalah biaya untuk membantu proses diagnostik dalam 

menentukan pengobatan pasien seperti EKG/ECG, patologi klinik, radiologi-
radiodiagnostik, parasitologi dan mikrobiologi. 

e. Biaya tindakan adalah biaya untuk memperoleh tindakan ahli medis seperti IGD dan 
askep (asuransi keperawatan). 

f. Biaya alat kesehatan (alkes) adalah biaya penggunaan alat tambahan selama 
menjalani pengobatan gagal jantung kongestif. 

2. Biaya obat adalah biaya pengobatan yang diterima pasien yang terbagi menjadi biaya 
obat gagal jantung kongestif (ACE inhibitor, Angiotensin Receptor Blockers (ARB), 
antagonis aldosteron dan β-bloker) dan biaya obat non gagal jantung kongestif (terapi 
oksigen, larutan infus dan obat-obat pada komorbid). 

3. Biaya medik langsung biaya keseluruhan dari biaya obat kongestif, biaya obat non gagal 
jantung kongestif dan biaya non obat yang dikeluarkan pasien selama menjalani 
pengobatan. 
 

Alat dan Bahan Penelitian 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengumpul data. Bahan 

dalam  penelitian  ini adalah kartu rekam medis dan kuitansi (rincian biaya medik langsung) 
pasien gagal jantung kongestif di RS “A” di Surakarta tahun 2011. 

 
Analisis Data 

Hasil penelitian yang diperoleh, kemudian diolah dan dilakukan analisis hasil data 
sebagai berikut :  
1. Gambaran karakteristik pasien 

Gambaran karakteristik pasien meliputi distribusi umur, distribusi jenis kelamin, distribusi 
tingkat  keparahan, distribusi  Lenght of Stay (LOS) atau lama inap, distribusi komorbid 
(penyakit penyerta). 
2. Gambaran Pengobatan 

Gambaran penatalaksanaan pengobatan meliputi kelas terapi, nama obat generik, 
jumlah pengguna dan persentase pasien yang menggunakan. 
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3. Analisis biaya  
Menganalisis untuk melihat semua biaya pengobatan tanpa membandingkan efikasi 

atau pengobatan. 
4. Biaya medik langsung 

Biaya yang dihitung dari biaya obat (biaya obat gagal jantung kongestif dan biaya 
obat non gagal jantung kongestif) dan biaya non obat (biaya administrasi, biaya kamar inap, 
biaya penunjang diagnostik, biaya tindakan medik, biaya alat kesehatan). 

Perhitungan rata-rata biaya medik langsung yang dibahas dalam penelitian 
menggunakan rumus:  

    Rata-rata biaya (Rp) =      
     

x100 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Karakteristik Pasien 

Data umur dalam penelitian ini untuk mengetahui banyaknya penderita gagal jantung 
yang umumnya diderita pada pasien. Distribusi umur dibagi menjadi 4 kategori yaitu 18-34 
tahun, 34-50 tahun 50-65 tahun dan lebih dari 65 tahun dengan tujuan untuk mengetahui 
prevalensi gagal jantung yang banyak terjadi pada umur tertentu. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa prevalensi gagal jantung tertinggi terjadi pada kategori usia diatas 65 
tahun (Tabel 1). Hal ini disebabkan karena pengaruh faktor usia yang pada umumnya 
pemicu peningkatan gagal jantung (Dosh, 2004). 

Tabel 1. Karakteristik pasien gagal jantung kongestif berdasarkan distribusi jenis kelamin dan usia di 
Instalasi rawat inap RS “A” di Surakarta Tahun 2011 (n=50) 

 
Karakteristik pasien Variabel Jumlah pasien Persentase (%) 

Umur  18-34 tahun 3 6% 
 34-50 tahun 14 28% 
 50-65 tahun 13 26% 
 ≥65 tahun 20 40% 
 Total 50 100% 

Jenis kelamin Laki-laki 29 58% 
 Perempuan  21 42% 
 Total 50 100% 

 
Sedangkan data jenis kelamin dalam penelitian ini untuk mengetahui banyaknya 

penderita gagal jantung yang dirawat di instalasi rawat inap RS “A” di Surakarta. Dalam 
penelitian ini prevalensi terjadinya gagal jantung pada pasien laki-laki lebih besar daripada 
perempuan (Tabel1). Menurut Anh L. Bui (2011), menjelaskan bahwa angka kejadian 
penderita gagal jantung di Amerika lebih banyak terjadi pada pasien laki-laki daripada 
perempuan, hal ini sesuai hasil dengan hasil penelitian. 
1. Distribusi Tingkat Keparahan, Komorbid dan Lenght of Stay (LOS) 

Karakteristik pasien gagal jantung berdasarkan pada tingkat keparahan di RS “A” di 
Surakarta tahun 2011 dikelompokkan menjadi 4 kelas NYHA (New York Heart Association) 
yaitu kelas NYHA I, II (ringan) , III (sedang) dan IV (berat). 

Data hasil penelitian pada distribusi lama inap pasien gagal jantung di RS “A” di 
Surakarta menunjukkan bahwa lama inap paling tinggi pada pasien gagal jantung antara 5-
10 sebesar 58% dengan tingkat keparahan pada NYHA IV (Tabel 2), Hal ini sesuai dengan 
data Framingham untuk gagal jantung menunjukkan bahwa 60% terjadi pada NYHA IV 
dikarenakan kondisi ini memiliki prognosis yang buruk (Gray et al., 2006) serta tingkat 
keparahan tiap pasien tergantung adanya gejala-gejala yang timbul berdasarkan jumlah 
aktivitas fisik dan komorbid yang berbeda. 
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Tabel 2. Karakteristik kasus  gagal jantung kongestif berdasarkan distribusi lenght of stay dan distribusi 
tingkat keparahan dan distribusi komorbid di Instalasi rawat inap RS “A”  di Surakarta Tahun 2011 

LOS Jumlah pasien pada tingkat keparahan Jumlah  Persentase  (%) 
I II III IV   

<5 hari 2 7 2  11 22 
5-10 hari 1 5 8 15 29 58 

>10hari    10 10 20 
Jumlah     50 100 

 
Tabel 3. Karakteristik kasus  gagal jantung kongestif distribusi komorbid di Instalasi rawat inap RS “A” di 

Surakarta Tahun 2011 
Komorbid Jumlah pasien Persentase (%) 

Tanpa komorbid 0 0 
1 komorbid 3 6 
2 komorbid 18 36 
>2 komorbid 29 58 

Jumlah 50 100 
 
Tabel  4. Gambaran distribusi komorbid pasien gagal jantung kongestif di instalasi rawat inap 

RS “A” di Surakarta tahun 2011 berdasarkan diagnosis 
Jenis komorbid Jumlah kasus Persentase (%) 

Hipertensi 38 76 
Anemia 19 38 

Hiperurisemia 14 28 
Hipokalemia 12 24 
Dislipidemia 10 20 
Atrial fibrilasi 9 18 

Depresi 8 16 
Infeksi saluran kemih 6 12 

Angina pektoris 4 8 
Diabetes melitus 4 8 
Infark miokard 3 6 

Angiodema hereditas 2 4 
Pneumonia 2 4 

Syok kardiogenik 2 4 
Dispepsia 1 2 

Hiperaldosteronisme 1 2 
Kardiomiopati 1 2 

Trombosis vena 1 2 
 
Komorbid pada gagal jantung ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan diluar 

penyakit penyebab yang mencakup faktor resiko dan komplikasi yang harus dilakukan 
penanganan yang baik agar tidak memperburuk gagal jantung. Hampir seluruh pasien gagal 
jantung yang menjalani perawatan di RS ”A” di Surakarta disertai dengan adanya komorbid 
yang lebih dari 2 komorbid sebanyak  58%  (Tabel 3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hipertensi menjadi komorbid yang paling sering terjadi pada penderita gagal jantung 
sebanyak 76% (Tabel 4). Hal ini disebabkan karena hipertensi merupakan penyebab umum 
terjadinya gagal jantung. Meningkatnya hipertensi dapat memperburuk resiko 
berkembangnya gagal jantung (Bui, 2011). Anemia merupakan komorbid yang paling 
banyak terjadi setelah hipertensi yang dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas pada 
pasien gagal jantung dengan adanya gangguan fungisional (Dahlstrom, 2005). Diabetes 
bukan hanya sebagai faktor resiko berkembangnya gagal jantung, tapi juga diduga 
memperburuk outcame pada gagal jantung. Dislipidemia juga dapat mengembangkan 
adanya gagal jantung yang ditandai dengan rasio total kolesterol tinggi (Bui, 2011).  
 

B. Gambaran Pengobatan 
Penggunaan terapi kombinasi obat pada gagal jantung dapat meningkatkan 

prognosis dan mengendalikan gejala dan tanda-tanda (Goodman and Gillman, 2006). Pola 
pengobatan gagal jantung kongestif dapat dilihat berdasarkan pembagian golongan gagal 
jantung kongestif dan golongan obat non gagal jantung kongestif. 
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1. Obat gagal jantung kongestif  
Terapi pengobatan yang biasa digunakan untuk gagal jantung, antara lain ACE 

inhibitor, Angiotensin Receptor Blockers (ARB), antagonis aldosteron dan β-bloker (Bui et 
al., 2011). Golongan ACE inhibitor merupakan golongan obat yang dapat menurunkan 
mortalitas (usia harapan hidup) pada pasien gagal jantung (Kabo, 2011).  

Tabel 5. Distribusi kelas terapi obat gagal jantung kongestif pada pasien rawat inap RS “A” di Surakarta 
tahun 2011 

No. Golongan obat Jenis obat Jumlah pengguna Presentase (%)
 1. Diuretik loop Furosemid 45 90 

2. ACE Inhibitor Captopril 32 64 
3. Nitrat Isosorbit dinitrat 29 58 
4. Glikosida jantung Digoksin 17 34 
5. Antagonis aldosteron Spironolakton 16 32 
6. Calcium Channel Blocker (CCB) Diltiazem 8 16 
  Amlodipin 1 2 

7. Anti adrenergik Klonidin 12 24 
8. Simpatomimetik Dobutamin 3 6 
  Dopamin 1 2 

9. Beta bloker Bisoprolol 2 4 
10. Diuretik tiazid Hidroklortiazid 1 2 
11. Angiotensin Receptor Blocker (ARB) Valsartan 1 2 

 
Hasil penelitian pada tabel 5 menunjukkan golongan obat yang paling sering 

diberikan pada pasien gagal jantung kongestif adalah diuretik, hal ini dikarenakan diuretik 
merupakan obat pilihan pertama pada gagal jantung yang dapat mengurangi gejala dan 
mencegah perawatan mahal di Rumah Sakit (Sitompul dan Sugeng, 2004). Jenis obat yang 
paling banyak diberikan pada pasien gagal jantung kongestif adalah furosemid karena 
dapat meringankan gejala edema akibat gagal jantung (Kabo, 2011). Selain itu, golongan 
obat ACE inhibitor juga banyak diberikan pada pasien gagal jantung kongestif seperti 
captopril sebanyak 64%, hal ini dikarenakan captopril merupakan obat pilihan yang tidak 
menyebabkan hipotensi berkepanjangan dan tidak terlalu banyak mengganggu faal ginjal 
pada penderita gagal jantung (Soemantri, 2012).  

Adapun golongan obat lain seperti glikosida jantung (digoksin) dan nitrat (isosorbit 
dinitrat). Digoksin digunakan sebagai obat standar untuk penderita gagal jantung karena 
memiliki efek inotropik positif (meningkatkan kontraktiilitas) dan kronotropik negatif (menuju 
laju jantung) (Kabo, 2011. Digoksin dapat menurunkan perawatan rumah sakit namun tidak 
ada perbaikan mortalitas (Gray et al., 2006). Isosorbit dinitrat merupakan golongan nitrat 
yang berguna bagi gagal jantung yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner (Kabo, 
2011). Nitrat bekerja sebagai venodilator pada dosis terapeutik biasa. Toleransi nitrat 
cenderung timbul dengan penggunaan jangka panjang sehingga terapi intermiten 
merupakan terapi ideal terutama penggunaan obat ini pada gagal jantung dengan angina 
atau yang tidak dapat mentolerir penghambat dan antagonis reseptor angiotensin (Gray et 
al., 2006).  
2. Obat non gagal jantung kongestif  

Golongan obat non gagal jantung kongestif ini obat yang tidak termasuk obat khusus 
untuk gagal jantung kongestif melainkan obat pada komorbid (penyakit penyerta). Hasil 
penelitian pada tabel 6 menunjukkan bahwa penggunaan oksigen lebih banyak diberikan 
kepada pasien gagal jantung kongestif sebesar 78%, karena hampir semua penderita gagal 
jantung mengeluh sesak napas (Kabo, 2011) dan merupakan tindakan penanggulangan 
kegawatdaruratan pada pasien gagal jantung. 

Selain itu, obat yang paling sering diberikan kepada pasien adalah antiemetik 
sebesar 66%, dengan jenis obat adalah ranitidin, kemungkinan sebagian pasien mengalami 
keluhan pada gastrointestinal. Ranitidin merupakan obat penghambat sekresi asam 
lambung yang kuat, terbukti dapat mengurangi lebih dari 90% sekresi asam lambung akibat 
rangsangan makanan atau rangsangan histamin pada malam hari (Munaf,2009). Asam folat 
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juga banyak diberikan pada pasien gagal jantung karena sebagian besar pasien mengalami 
anemia. Anemia merupakan komorbid yang paling banyak terjadi setelah hipertensi yang 
dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas pada pasien gagal jantung dengan adanya 
gangguan fungsional (Dahlstrom, 2005). 

Tabel 6. Distribusi kelas terapi obat non gagal jantung kongestif  pada pasien rawat inap di RS “A” di 
Surakarta tahun 2011 

No. Kelas terapi Jenis obat Jumlah pengguna Persentase (%) 
1. Terapi oksigen  39 78 
2.  Larutan elektrolit Ringer laktat 35 70 
  Dektrosa 5% 22 44 

3. Antiemetik Ranitidin 33 66 
  Omeprazol 5 10 
  Metoklopramid 4 8 
  Domperidon 1 2 
  Ondansentron 1 2 

4. Mineral Asam folat 25 50 
  Kalsium glukonat 16 32 
  Kalium klorida 12 24 

5. Vitamin Vitamin B komplek 24 48 
6. Antibiotik Ceftriakson 22 44 
  Cefotaksim 4 8 
  Ciprofloksasin 4 8 
  Cefadroksil 2 4 
  Metronidazol 2 4 
  Amoksisilin 1 2 
  Levofloksasin 1 2 

7. Larutan dialisis NaCl 18 36 
8. Antirematik Allopurinol 15 30 
9. Antiansietas Alprazolam 13 26 

10. Anestesi   9 18 
11. Trombolitik Natrium warfarin 1 2 

     
12. Antiplatelet Asam asetilsalisilat 8 16 
13. Dislipidemia Simvastatin 7 14 

  Gemfibrozil 1 2 
14. Antifibrinolitik Asam traneksamat 3 6 
15. Kortikosteroid Deksametason 3 6 

  Metilprednisolon 1 2 
16. Antidiabetik Humulin R 2 4 

  Glikuidon 1 2 
  Metformin 1 2 

 
C. Analisis Biaya 

Analisis biaya dalam penelitian ini dengan sudut pandang Rumah Sakit dilakukan 
untuk mengetahui rata-rata biaya medik langsung yang dibutuhkan pasien gagal jantung 
kongestif selama rawat inap di RS “A” di Surakarta tahun 2011. Biaya ini meliputi biaya obat 
gagal jantung kongestif, biaya obat non gagal jantung kongestif dan biaya non obat (biaya 
administrasi, biaya kamar inap, biaya jasa medis, biaya penunjang diagnostik, biaya 
tindakan medis dan biaya alkes). 
1. Biaya obat gagal jantung kongestif  

Sebagian besar pasien gejala gagal jantung diobati dengan golongan obat ACE 
inhibitor, Angiotensin Receptor Blockers (ARB), antagonis aldosteron dan β-bloker (Bui et 
al., 2011). Pengobatan tersebut dapat memperlambat progesi gagal jantung, mengurangi 
morbiditas dan mortalitas dan memperbaiki gejala (Dipiro, 2008).  

Tabel 7. Rata-rata total keseluruhan biaya obat per pasien (dalam ribuan) selama perawatan pada pasien 
gagal jantung kongestif di Instalasi rawat inap RS “A” di Surakarta Tahun 2011 (n=50) 

Jenis biaya Rata-rata biaya (Rp)±Me 
Biaya obat gagal jantung kongestif 72,69±25,7 

Biaya obat non gagal jantung kongestif 268,66±156,5 
Total biaya rata-rata per pasien (±Me) 341,35(±182,2) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya keseluruhan obat gagal jantung 
kongestif per pasien (dalam ribuan) sebesar Rp. 52,19 (Tabel 7). Dilihat pada tabel 7 
diketahui bahwa golongan obat yang paling banyak diberikan pada pasien gagal jantung 
kongestif adalah diuretik, terutama furosemid. 
a. Biaya obat gagal jantung kongestif menurut NYHA 

Tingkat keparahan gagal jantung menurut New York Heart Association (NYHA) 
terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas NYHA kelas I, II, III dan IV. Hasil penelitian pada tabel 8 
menunjukkan bahwa rata-rata biaya obat gagal jantung kongestif (dalam ribuan) 
berdasarkan tingkat keparahan, lebih tinggi pada NYHA kelas IV sebesar Rp. 4.043,10, hal 
ini dikarenakan kondisi pasien sudah parah yang disertai banyak komorbid sehingga 
mempengaruhi tingginya biaya. 

Tabel 8. Rata-rata biaya obat gagal jantung kongestif per pasien (dalam ribuan) selama perawatan di Instalasi 
rawat inap RS “A” di Surakarta tahun 2011 berdasarkan tingkat keparahan 

Tingkat keparahan (NYHA) Jumlah pasien Total rata-rata biaya (Rp) 
I 3 2.382,37 
II 14 2.293,84 
III 9 2.375,51 
IV 24 4.043,10 

 
2. Biaya obat non gagal jantung kongestif 

Biaya obat non gagal jantung kongestif merupakan biaya obat komorbid (penyakit 
penyerta) pada gagal jantung kongestif. Dalam penelitian ini, rata-rata biaya keseluruhan 
obat non gagal jantung kongestif per pasien (dalam ribuan) pada tahun 2011 yaitu Rp. 
268,06 (Tabel 7). Besarnya biaya obat non gagal jantung tergantung diagnosa penyakit 
yang diderita pasien seperti adanya penyakit penyerta lainnya sehingga dapat 
mempengaruhi biaya. 
3. Biaya medik langsung 

Biaya total medik langsung merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan pasien 
selama menjalani perawatan mulai dari masuk sampai keluar Rumah Sakit. Biaya ini 
meliputi biaya obat gagal jantung kongestif, biaya obat non gagal jantung kongestif dan 
biaya non obat. Biaya ini dihitung dengan menjumlahkan biaya rata-rata dari masing-masing 
komponen medik langsung. Dapat dilihat pada tabel 9, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
rata-rata total biaya keseluruhan medik langsung per pasien (dalam ribuan) sebesar Rp. 
3.201,12 dimana pada biaya non obat lebih tinggi daripada biaya obat. 

Biaya obat dihitung untuk mengetahui besarnya rata-rata keseluruhan biaya obat 
meliputi biaya obat gagal jantung kongestif dan biaya obat non gagal jantung kongestif, 
yang dikeluarkan pasien selama menjalani perawatan di Rumah Sakit. Obat yang diberikan 
pasien tergantung diagnosa penyakit yang diderita seperti adanya penyakit penyerta 
lainnya, hal ini yang dapat mempengaruhi tingginya biaya. Komponen biaya non obat 
meliputi biaya administrasi, biaya kamar inap, biaya jasa medis,biaya penunjang diagnostik, 
biaya tindakan medis dan biaya alkes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total rata-rata 
biaya (dalam ribuan) keseluruhan non obat gagal jantung kongestif di RS “A” di Surakarta 
pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.859,77. Dapat dilihat tabel 9, pada komponen biaya  
pemeriksaan penunjang terutama patologi klinik bahwa hampir seluruh pasien gagal jantung 
kongestif melakukan pemeriksaan tersebut guna untuk menentukan diagnosis gagal 
jantung. Banyaknya jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien dapat mempengaruhi 
tingginya biaya. 
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Tabel 9. Rata-rata total keseluruhan biaya medik langsung per pasien (dalam ribuan) selama perawatan 
pada pasien gagal jantung kongestif di Instalasi rawat inap RS “A” di Surakarta tahun 2011 

No. Komponen biaya Jenis komponen Jumlah 
pengguna 

Rata-rata biaya 
(Rp)±Me 

% 

1. Obat gagal jantung kongestif  50 72,69±25,7 2,27
2. Obat non gagal jantung   50 268,66±156,5 8,39
3. Administrasi  50 15,0±15,0 0,48
4. Kamar inap  50 389,2±320,0 12,1
5. Jasa medis Visit dokter 50 98,91±74,25 3,09
  Visit perawat 50 68,74±63,0 2,15
  Konsultasi dokter 39 31,10±20,0 0,97

6. Penunjang diagnostik Jantung (EKG/ECG) 42 97,14±45,0 3,03
  Patologi klinik 50 1.170,77±1.097,5 36,57
  Radiologi-

radiodiagnostik 
42 140,59±78,5 4,39

  Parasitologi 11 14,33±14,0 0,45
  Mikrobiologi 8 252,06±213,0 7,89

7. Tindakan medis IGD 38 35,0±35,0 1,09
  Askep 50 186,86±126,0 5,84

8. Alkes  50 360.07±222,9 11,2
 Jumlah biaya (±Me)   3.201,12±2.506,35 100%

 
Pada biaya sewa kamar inap, tiap kelas rawat inap memiliki tarif yang berbeda. 

Pada kamar rawat inap di RS “A” di Surakarta terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas I, II, III, 
VIPA dan VIPB. Tingginya biaya dipengaruhi oleh lamanya pasien menjalani pengobatan 
saat inap di Rumah Sakit. Komponen biaya jasa medis di RS “A” di Surakarta meliputi visit 
dokter, visit perawat dan konsultasi dokter. Visit dokter merupakan biaya tertinggi pada 
komponen jasa medis dikarenakan peran dokter dalam memantau kondisi pasien selama 
rawat inap. Selain itu biaya alkes juga mempengaruhi tingginya biaya pada non obat yang 
dikeluarkan pasien tergantung penggunaan obat yang diberikan pasien serta lamanya 
pasien dirawat inap. 

 
KESIMPULAN 
Penelitian ini didapat beberapa kesimpulan, meliputi : 
1. Gambaran terapi pengobatan gagal jantung kongestif yang paling banyak diberikan 

pasien selama rawat inap di RS “A” di Surakarta adalah furosemid (90%) sebanyak 45 
pasien. 

2. Biaya rata-rata keseluruhan medik langsung pengobatan gagal jantung kongestif per 
pasien (dalam ribuan) selama rawat inap di RS “A” di Surakarta tahun 2011 sebesar Rp. 
3.201,12 dengan komponen biaya yang tertinggi adalah biaya penunjang diagnostik 
terutama patologi klinik. 
 

SARAN  
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya biaya pengobatan medik langsung gagal jantung berdasarkan tingkat keparahan. 
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