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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai tanggapan terhadap semakin minimnya anggaran dan 

berkembangnya permintaan, banyak negara-negara berkembang menerapkan 

biaya resmi dan tidak resmi untuk fasilitas kesehatan pemerintah. Bagi pemerintah 

tindakan itu menaikkan pendapatan, namun dengan tidak adanya perlakuan 

khusus, biaya yang dikenakan kepada pengguna jasa kesehatan dapat 

mengakibatkan ketimpangan dan inefisiensi. Pembebasan biaya membuat 

penduduk miskin memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis dan keringanan 

biaya membuat semua penduduk menikmati pelayanan-pelayanan kesehatan 

tertentu secara gratis. Dilemanya adalah bagaimana mempertahankan biaya 

pengguna jasa tanpa menimbulkan ketimpangan dan inefisiensi (Anonim, 2006 a). 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) merupakan penyakit yang dapat terjadi pada 

segala jenjang usia dan memiliki prevalensi yang bervariasi. ISK pada bayi 

dihubungkan dengan abnormalitas struktur dan fungsional saluran kemihnya. 

Sedikitnya 8% anak perempuan dan 2 % anak laki-laki pernah menderita ISK 

selama masih anak-anak. Ketika wanita beranjak dewasa, prevalensi bakteriuria 

meningkat 3%-5%. Peningkatan ini dihubungkan dengan perilaku seksual pada 

status pubertas, dimana sebagian remaja telah memulai aktivitas seksual. Di lain 

pihak, ISK jarang terjadi pada laki-laki dewasa yang sehat (Berrington dan Bint, 

2003; Coyle dan Prince, 2005). Pada masa kehamilan, infeksi diderita oleh 4%-



7% ibu hamil. Infeksi ini umumnya asimptomatik yang bila tak segera ditangani 

dapat berkembang menjadi pielonefritis simptomatik (Romac, 1992). Pada usia 

yang lebih tua, bakteriuria pada laki-laki maupun wanita meningkat dengan pesat, 

20% pada wanita dan 10% pada laki-laki. Kejadian pada wanita dan laki-laki tua 

ini dihubungkan dengan perubahan anatomi dan fisiologi dalam saluran kemih 

yang menyebabkan statis dan batu kemih (Berrington dan Bint, 2003; Schaeffer, 

1994). 

ISK merupakan penyebab dari 30%-40% semua infeksi nosokomial yang 

disebabkan kateterisasi kandung kemih dan cystoscopy yang tidak bersih. 

Kenaikan insidensi juga terjadi pada populasi penderita diabetes melitus, 

transplantasi ginjal dan pada imunodefisiensi (Schaeffer, 1994; Romac, 1992).      

Diduga bahwa sekitar 25% dari 70.000 sampai 150.000 kejadian 

bakteriuria yang dilaporkan setiap tahun terbukti mematikan. Kelanjutan penyakit 

ini bila tidak segera ditindak lanjuti meliputi pielonefritis, penyakit ginjal kronik, 

dan batu dalam kemih alkali yang disebabkan oleh bakteri pemecah urea. Di 

Amerika Serikat, infeksi saluran kemih (ISK) merupakan penyebab dokter 

menulis kurang lebih 11,3 juta resep dengan biaya yang diperkirakan lebih dari $ 

1,6 miliar (Anonim, 2005). Biaya pengobatan satu kali ISK di Amerika Serikat 

berkisar antara $ 100 sampai $ 175 untuk penderita rawat jalan dan memerlukan 

tambahan $1000 bila dirawat inap. Bahkan dalam setahun biaya yang harus 

dikeluarkan oleh seluruh pasien wanita saja mencapai $ 1 juta. Dapat disimpulkan 

bahwa ISK merupakan masalah kesehatan yang besar, dipandang dari proporsi 



populasi yang terkena, kelanjutan penyakit, serta biaya pengobatannya (Schaeffer, 

1994; Christense, 2002) 

Sebagai penyakit infeksi yang umumnya ditemukan, infeksi saluran kemih 

mempunyai dampak finansial dan kesehatan publik humanistik yang signifikan. 

Pambudi (2005) menyatakan bahwa biaya pengobatan infeksi saluran kemih rawat 

jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta rata-rata sebesar Rp 

46.167,86 dengan rata-rata biaya antibiotika sebesar Rp 26.526,84.  

 Infeksi saluran kemih diobati dengan antibiotik. Dokter menggunakan 

berbagai macam antibiotik dengan lama pengobatan berbeda-beda. Standarisasi 

pengobatan mempertimbangkan obat yang lebih efektif dengan biaya murah untuk 

mengurangi angka kesakitan dan biaya kesehatan. Penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat menyebabkan masalah resistensi, meningkatkan biaya pengobatan dan 

efek samping antibiotika. Penanganan infeksi saluran kemih yang tidak tepat dan 

tidak efektif dapat menimbulkan infeksi  berulang yang berlanjut sebagai jaringan 

parut ginjal ataupun komplikasi berupa urosepsis, dan hal ini menyebabkan 

peningkatan biaya untuk perawatan (Anonim, 2005).   

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai pemilihan, penggunaan 

dan biaya antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih di rumah sakit perlu 

dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi rumah sakit 

dalam menetapkan kebijakan mengenai pemilihan antibiotik untuk kasus infeksi 

saluran kemih.  

 

 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu meliputi apa sajakah komponen biaya, berapa besarkah biaya antibiotik dan 

besarnya biaya total pada pasien infeksi saluran kemih selama menjalani 

perawatan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen biaya, 

besarnya biaya antibiotik dan biaya total pada pasien infeksi saluran  kemih 

selama menjalani perawatan. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih adalah keadaan klinis akibat adanya 

mikroorganisme dalam urin dan berpotensi untuk invasi ke saluran kemih bagian 

atas, menginvasi mukosa pelvis ginjal, meluas ke dalam jaringan interstisial 

ginjal. Dalam keadaan normal, urin juga mengandung mikroorganisme, umumnya 

sekitar 102 hingga 104 bakteri/ml urin. Pasien didiagnosis ISK bila urinnya 

mengandung lebih dari 105 bakteri/ml (Coyle dan Prince, 2005). 

Penderita ISK dapat tidak mengalami gejala, namun umumnya 

mempunyai gejala yang terkait dengan tempat dan keparahan infeksi. Gejala-

gejalanya dapat meliputi berikut ini, sendirian atau bersama-sama : (1) menggigil, 

demam, nyeri pinggang, sering mual dan muntah (biasanya terkait dengan 



pielonefritis akut); dan (2) disuria, sering atau terburu-buru buang air kecil, nyeri 

suprapubik, dan hematuria yang biasanya terkait dengan sistitis (Schaeffer, 1994)      

a. Etiologi 

Mikroorganisme yang paling umum menyebabkan ISK sejauh ini adalah 

Escherichia coli yang diperkirakan bertanggung jawab terhadap 80% kasus 

infeksi, 20% sisanya disebabkan oleh bakteri gram negatif lain seperti Klebsiella 

dan spesies Proteus, dan bakteri gram positif seperti Cocci, Enterococci, dan 

Staphylococcus saprophyticus. Organisme terakhir dapat ditemui pada kasus-

kasus ISK wanita muda yang aktif kegiatan seksualnya. ISK yang berhubungan 

dengan abnormalitas struktur saluran kemih sering disebabkan oleh bakteri yang 

lebih resisten seperti Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter dan spesies 

Serratia. Bakteri-bakteri ini juga sering ditemui pada kasus infeksi nosokomial, 

terutama pada pasien yang mendapatkan katerisasi urin (Berrington dan Bint, 

2003). 

Selain karena bakteri, faktor lain yang dapat meningkatkan resiko 

terjadinya ISK antara lain kehamilan, menopause, batu ginjal, memiliki banyak 

pasangan dalam aktivitas seksual, penggunaan diafragma sebagai alat kontrasepsi, 

inflamasi atau pembesaran pada prostat kelainan pada uretra, immobilitas, kurang 

masukan cairan, dan kateterisasi urin (Knowles, 2005). 

b. Patogenesis ISK 

Pada umunya, mikroorganisme dapat masuk ke dalam saluran kemih 

melalui tiga jalur, yaitu infeksi Ascending, descending dan limfatik (Coyle dan 

Prince, 2005; Schaeffer, 1994): 



a) Ascending 

Mikroorganisme masuk lewat uretra. Cara inilah yang paling sering 

terjadi. Biasanya terjadi pada aktivitas seksual, kebiasaan toilet yang buruk, dan 

kontrol kemih yang buruk pada manula. Dekatnya uretra maupun lubang anal 

serta saluran uretra yang pendek pada wanita meningkatkan terjadinya ISK. 

Pengosongan kandung kemih yang tidak lancar atau tidak sempurnanya proses 

pembuangan urin dapat menyebabkan bakteri yang ada di dalam saluran kemih 

tidak dapat terbuang sempurna. Mekanisme pengeluaran kemih normal terbukti 

menghilangkan lebih dari 99% organisme. Bakteri yang tidak dapat dikeluarkan 

ini kemudian dapat berkembang biak kembali dengan cepat. 

b) Hematogenesis (descending) 

Organisme masuk melalui sistem limfatik yang menghubungkan kandung 

kemih dengan ginjal. Organisme dapat pula menyebar melalui perluasan langsung 

dari flora usus ke dalam kandung kemih. 

Penggunaan kateter seringkali menyebabkan mikroorganisme masuk ke 

dalam kandung kemih, hal ini biasanya disebabkan kurang higienisnya alat 

ataupun tenaga kesehatan yang memasukkan kateter. Orang lanjut usia yang sukar 

buang air kecil umumnya menggunakan kateter untuk memudahkan pengeluaran 

urin, itulah sebabnya mengapa penderita ISK cenderung meningkat pada rentang 

usia ini (Romac, 1992).  

c. Klasifikasi Infeksi Saluran Kemih 

Sebagian besar pustaka membedakan ISK menjadi ISK bagian bawah, 

meliputi uretra hingga kandung kemih dan prostat, atau disebut sistitis, dan ISK 



bagian atas, meliputi radang pada ginjal atau disebut pielonefritis (Schaeffer, 

1994).  

Guideline WHO sendiri menyebutkan bahwa ISK diklasifikasikan menjadi 

ISK pada wanita tanpa komplikasi, ISK pada wanita terkomplikasi, ISK pada pria, 

ISK pada anak-anak, prostatitis, dan pielonefritis akut (Pambudi, 2005) 

Klasifikasi mempermudah identifikasi penderita dan merasionalkan 

pengobatan penderita ISK. Infeksi saluran kemih dibagi menjadi 3 golongan 

(Schaeffer, 1994) 

1) Infeksi pertama  

Sekitar 80 % infeksi pertama disebabkan oleh Escherichia coli, sangat 

sensitif terhadap banyak agen antimikroba. Infeksi ini mudah disembuhkan 

sehingga bisa disembuhkan dengan terapi oral (Schaeffer, 1994). 

2) Bakteriuria tidak sembuh  

Keadaan ini menunjukkan kegagalan mensterilisasi urin walaupun diberi 

terapi antibiotik. Penyebab tersering adalah adanya mikroorganisme yang pada 

mulanya resisten atau yang menjadi resisten terhadap antibiotik. Penyebab lain 

adalah kegagalan untuk mencapai kadar hambat minimal agen antimikroba yang 

diberikan pada pasien yang biasa terjadi pada pasien gangguan ginjal dan pada 

jumlah bakteri yang terlau banyak (Schaeffer, 1994). 

3) Bakteriuria kambuh 

Jenis klasifikasi ini dinyatakan bila bakteriuria telah dinyatakan sembuh 

tetapi kembali terjadi infeksi setelah penghentian terapi antibiotik. Keadaan ini 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, menetapkan bakteri dalam saluran kemih 



(misalnya dalam batu ginjal atau prostatitis bakteri) dapat menimbulkan infeksi 

kambuh dengan spesies yang sama. Biasanya diperlukan pembedahan untuk 

menghilangkan sumber bakteri untuk mengobati infeksi yang sering kambuh. 

Kedua, reinfeksi yang disebabkan oleh pemasukan kembali bermacam-macam 

bakteri dari lingkungan di luar saluran kemih. Kebanyakan infeksi kambuh pada 

wanita adalah reinfeksi dan memerlukan profilaksis antimikroba (Schaeffer, 

1994). 

d. Diagnosis ISK 

Hal terpenting dari penegakan diagnosa ISK adalah kemampuan suatu 

metode untuk menunjukkan adanya sejumlah besar mikroorganisme yang 

signifikan pada spesimen urin yang terinfeksi. Pemeriksaan urin secara 

mikroskopis adalah langkah pertama dalam diagnosis ISK. Pemeriksaan ini dapat 

digunakan untuk menentukan jumlah, strain, dan jenis bakteri penginfeksi. Pasien 

didiagnosis ISK bila dalam urinnya mengandung lebih dari 105 bakteri/ml 

urin.Tetapi angka ini patutu dipertanyakan, pada wanita yang mengalami gejala 

klinis ISK yang hanya menunjukkan 102 bakteri/ml urin ternyata memberikan 

respon positif pada pengobatan. Sehingga mikroorganisme dalam pengambilan 

urin suprapubik, dengan jumlah berapapun pasien harus dirawat dengan status 

ISK (Mansjoer, 2000; Romac, 1992). 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Coyle dan Prince, 2005). 

 

Gambar 1. Algoritma terapi infeksi saluran kemih pada laki-laki  

 

 

 

Gejala ISK bawah 

Tanda dari prostatitis akut dan pyelonefritis 

Dirawat di RS, Antibiotik parentral 2 minggu Infeksi Komplit, Kultur urin 

Pengobatan 2 minggu 

Gejala membaik 

Diikuti kultur setelah 2 minggu terapi 

Positif Negatif 

Indikasi Prostat 
Tretmen 6 minggu 

Gejala membaik 

Tidak kultur ulang 

Kultur ulang urin 
Evaluasi fungsi ginjal 

Terapi 6 minggu 

Kultur urin 

Positive Negatif 

Tidak kultur ulang 

Mempertimbangkan untuk oprasi  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Coyle dan Prince, 2005). 

Gambar 2. Algoritma terapi infeksi saluran kemih pada perempuan 
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2. Obat - Obat Infeksi Saluran Kemih 

Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang 

dapat menghambat atau membunuh mikroba jenis lain. Antibiotik juga dapat 

dibuat secara sintesis (Anonim, 2000b). Penggunaan antibiotik yang tidak tepat 

pada beberapa kasus dapat menyebabkan kekebalan bakteri terhadap agen 

antimikroba, yaitu munculnya bakteri-bakteri yang resisten terhadap suatu jenis 

agen mikroba, atau peningkatan biaya pengobatan ditambah lagi biaya terapi efek 

samping dari beberapa obat (Juwono dan Prayitno, 2003). 

Cara kerja terpenting dari antibiotik adalah perintangan sistesis protein, 

sehingga kuman musnah atau tidak berkembang lagi, misalnya kloramfenikol, 

tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, dan linkomisin. Selain itu beberapa 

antibiotik bekerja terhadap dinding sel (penisilin dan sefalosporin) atau membran 

sel (polimiksin dan imidazole). Antibiotik tidak aktif terhadap kebanyakan virus 

kecil, mungkin karena virus tidak memiliki proses metabolisme sesungguhnya, 

melainkan tergantung seluruhnya dari proses hospes (Tjay dan Rahardja, 2002).     

Untuk memilih antibiotik perlu dipertimbangkan tiga faktor utama, yaitu 

(Juwono dan Prayitno, 2003) 

1) Kuman penyebab. Hal ini tergantung dari gejala-gejala klinis yang dikenali 

dan diperkuat oleh hasil pemeriksaan laboratorium. Seringkali pemilihan 

antibiotik hanya didasarkan pada diagnosis klinis saja, namun dengan 

pengalaman klinis dan pengetahuan tentang pemilihan obat yang tepat akan 

memudahkan dokter untuk memilih jenis antibiotik yang sesuai untuk setiap 

kasus infeksi. 



2) Faktor infeksi. Fakto-faktor tersebut mencakup beratnya infeksi, status 

kekebalan tubuh, riwayat penyakit, status alergi, faktor farmakokinetik, dan 

bahkan adanya sifat genetik tertentu akan sangat mempengaruhi terapi yang 

akan diberikan. 

3)   Faktor antibiotik. Mencakup spektrum kepekaan kuman, ada tidaknya 

interaksi obat, dan efek samping yang berat, serta dosis maupun rute 

pemberiannya. 

Kombinasi sulfametoksazole dan trimethoprim atau biasa disebut 

kotrimoksazol dapat menghambat sintesis asam dihidrofolat bakteri melalui 

kompetisi dengan asam para-aminobenzoat mengakibatkan inhibisi pertumbuhan 

bakteri. Meskipun keduanya bersifat bakteriostatik, namun bila dikombinasikan 

dapat menjadi bakterisid terhadap bakteri yang sama. Pada umumnya, kombinasi 

ini merupakan kombinasi yang bersifat potensiasi (saling menguatkan) serta 

menurunkan resiko resistensi. Aktivitas antibakterinya cukup bagus pada banyak 

patogen penyebab ISK Kecuali pada Pseudomonas aeruginosa.(Howes dan 

Kantor, 2005; Tjay dan Raharja, 2002). 

Seftriakson merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga 

yang memiliki spektrum luas terhadap bakteri gram negatif, namun efikasinya 

rendah pada bakteri gram positif. Meskipun demikian, antibiotik ini memiliki 

efikasi yang baik terhadap beberapa organisme yang resisten terhadap antibiotik 

tertentu. Mekanisme kerjanya dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat 

penisilin, merupak sintesis sel dinding bakter, dan bersifat bakterisid. Dosis 

lazimnya antara 1-2 gram secara intravena pada 2 hingga 4 pemberian dalam 



sehari dan tidak melewati 4 gram sehari. Seftriakson kontraindikasi dengan pasien 

yang memiliki hipersensitifitas terhadap seftriakson. Antibiotik ini berinteraksi 

dengan aminoglikosida yang mengakibatkan naiknya potensi nefrotoksik. 

Penggunaan bersamaan probenesid akan meningkatkan kadar seftriakson melalui 

penghambatan kliren (Howes dan Kantor, 2005). 

Kombinasi amoksisilin dan klavulanat, biasa disebut co-amoxiclav. 

Amoksisilin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan terikat pada sisi 

protein pengikat penisilin. Penambahan klavulanat dapat menghambat enzim beta 

laktamase yang dikeluarkan bakteri untuk merusak cincin beta laktam pada 

amoksisilin. Kombinasi ini jarang menimbulkan alergi dan efektif pada sebagian 

besar bakteri penginfeksi, kecuali pada spesies mycoplasma dan legionella. Dosis 

penggunaan pada dewasa antara 500-875 mg dua kali sehari peroral atau 250-500 

mg tiga kali sehari selama 7-10 hari. Interaksinya dengan walfarin atau heparin 

dapat meningkatkan resiko pendarahan. Antibiotik ini akan bekerja sinergis 

bersama pemberian antibiotik golongan aminoglikosida (Hellerstein, 2007). 

Sefotaksim merupakan antibiotik golongan sefalosporin generasi ketiga. 

Antibiotik ini sering digunakan sebagai terapi parenteral awal pasien pediatric 

yang mengalami pielonefritis akut. Dosis dewasa 1-2 gram intravena atau intra 

muscular tiap 6-8 jam. Sefotaksim dikontra indikasikan pada pasien yang 

memiliki alergi terhadap sefotaksim. Konsentrasi sefotaksim akan meningkat bila 

berinteraksi dengan probenesid. Penggunaan sefotaksim sebaiknya berhati-hati 

pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, alergi penisilin, dan memiliki 

riwayat colitis (Hellerstein, 2007).              



3. Farmakoekonomi 

Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya 

terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, lebih spesifik lagi adalah sebuah 

penelitian tentang proses identifikasi, mengukur dan membandingkan biaya, 

resiko dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi serta determinasi 

suatu alternatif terbaik. Evaluasi farmakoekonomi memperkirakan harga dari 

produk atau pelayanan berdasarkan satu atau lebih sudut pandang. Tujuan dari 

farmakoekonomi diantaranya membandingkan obat yang berbeda untuk 

pengobatan pada kondisi yang sama selain itu juga dapat membandingkan 

pengobatan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda (Vogenberg, 2001). 

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 interpretasi dan pengambilan kesimpulan (Vogenberg, 

2001). 

Farmakoekonomi diperlukan karena adanya sumber daya terbatas 

misalnya pada RS 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-Benefits Analysis (CUA) 

(Dipiro et al., 2005). 

a. Cost-Analysis (CA) 

Cost-Analysis, yaitu tipe analisis yang sederhana yang mengevaluasi 

intervensi-intervensi biaya (Tjandrawinata, 2000). Cost-Analysis dilakukan untuk 

melihat semua biaya dalam pelaksanaan atau pengobatan, dan tidak 

membandingkan pelaksanaan, pengobatan atau evaluasi efikasi (Tjandrawinata, 

2000). Trisnantoro (2005) menjelaskan adanya tiga syarat mutlak yang harus 

dilakukan, sebelum analisi biaya dilakukan, yaitu: 

1) Struktur organisasi rumah sakit yang baik 

2) Sistem akuntansi yang tepat 

3) Adanya informasi statistik yang cukup baik 

Penerapan analisis biaya (cost analysis) di rumah sakit selalu mengacu 

pada penggolongan biaya (Trisnantoro, 2005). Trisnantoro (2005) 

menggolongkan biaya menjadi 8 macam, yaitu: 

1) Biaya Langsung (direct cost) merupakan biaya yang melibatkan proses 

petukaran 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, 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 produktivitas (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 yang dipengaruhi oleh 

perubahan volume keluaran (output). Jadi, biaya ini akan berubah apabila 

terjadi peningkatan atau penurunan output. Contohnya adalah komisi 

penjualan dan harga obat. 

6) Biaya rata-rata (average cost) merupakan biaya konsumsi sumber per unit 

output. Jadi hasil pembagian dari biaya total dengan volume atau kuantitas 

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

7) Marginal cost merupakan perubahan total biaya hasil dari bertambah atau 

berkurangnya unit dari output.  



8) Opportunity cost merupakan besarnya biaya sumber pada saat nilai tertinggi 

dari penggunaan alternatif. Nilai alternatife harus sudah ada saat sesuatu 

diproduksi. Opportunity cost ini adalah ukuran terbaik dari nilai sumber. 

b. Cost-Minimization Analysis (CMA) 

Cost-Minimization Analysis adalah tipe analisis yang menentukan biaya 

program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Analisis 

ini digunakan untuk menguji biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi 

yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Suatu kekurangan yang nyata dari 

analisis cost-minimization yang mendasari sebuah analisis adalah pada asumsi 

pengobatan dengan hasil yang ekivalen. Jika asumsi tidak benar dapat menjadi 

tidak akurat, pada akhirya studi menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis analisis 

cost-minimization hanya digunakan untuk prosedur hasil pengobatan yang sama 

(Orion, 1997). 

Contoh dari analisis cost-minimization 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) 

Analisis Cost-Benefit adalah tipe analisis yang mengukur biaya dan 

manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya 

terhadap hasil perawatan kesehatan. Tipe analisis ini sangat cocok untuk alokasi 

bahan-bahan jika keuntungan ditinjau dari perspektif masyarakat. Analisis ini 



sangat bermanfaat pada kondisi antara rnanfaat dan biaya mudah dikonversi ke 

dalam bentuk rupiah (Orion, 1997). 

Merupakan tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu 

intervensi dengan beberapa ukuran moneter, dan pengaruhnya terhadap hasil 

perawatan kesehatan, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan perlakuan 

yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Cost-Benefits Analysis merupakan tipe 

penelitian farmakoekonomi yang komprehensif dan sulit dilakukan karena 

mengkonversi benefit ke dalam nilai uang (Vogenberg, 2001). 

Pertanyaan yang harus dijawab dalam cost-benefit analysis adalah 

alternatif mana yang harus dipilih di antara alternatif-alternatif yang dapat 

memberikan manfaat atau benefit yang paling besar (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 

1994). 

d. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) 

Analisis Cost-Effectiveness adalah tipe analisis yang membandingkan 

biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non-moneter, 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 

penilaian pogram yang akan dipilih 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, 1994). 



Analisis cost-effectiveness menganalisis suatu penyakit, berdasarkan pada 

perbandingan antara biaya suatu program pemberantasan tertentu dan akibat dari 

program tersebut dalam bentuk perkiraan dari kematian dan kasus yang bisa 

dicegah. Contoh sederhana, program A dengan biaya US $ 25.000 dapat 

menyelamatkan 100 orang penderita. Sehingga unit costnya atau CE rationya US 

$ 250/ life. Sedangkan dengan biaya yang sama, program B hanya dapat 

menyelamatkan 15 orang penderita, berarti unit costnya atau CE rationya 

mencapai $ 1,677/life. Dalam hal ini jelaslah bahwa program A yang akan dipilih 

karena lebih efektif daripada program B (Tjiptoherijanto dan Soesetyo, 1994). 

Aplikasi dari CEA misalnya dua obat atau lebih digunakan untuk 

mengobati suatu indikasi yang sama tapi cost dan efikasi berbeda. Analisis cost-

effectiveness mengkonversi cost dan benefit (efikasi) ke dalam rasio pada obat 

yang dibandingkan. 

e. Cost-Utility Analysis (CUA) 

Analisis Cost- Utility adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam 

utility-beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur ratio untuk 

membandingkan di antara beberapa program. Analisis cost-utility mengukur nilai 

spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat. Seperti 

analisis cost-effectiveness, cost-utility analysis membandingkan biaya terhadap 

program kesehatan yang diterima dihubungkan dengan peningkatan kesehatan 

yang diakibatkan perawatan kesehatan (Orion, 1997). 

Dalam cost-utility analysis, peningkatan kesehatan diukur dalam bentuk 

penyesuaian kualitas hidup (quality adjusted life years, QALYs) dan hasilnya 



ditunjukan dengan biaya per penyesuaian kualitas hidup. Data kualitas dan 

kuantitas hidup dapat dikonversi kedalam nilai QALYs, sebagai contoh jika pasien 

dinyatakan benar-benar sehat, nilai QALYs dinyatakan dengan angka 1 (satu). 

Keuntungan dari analisis ini dapat ditujukan untuk mengetahui kualitas hidup. 

Kekurangan analisis ini bergantung pada penentuan QALYs pada status tingkat 

kesehatan pasien (Orion, 1997). 

 

 


