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ANALISIS EFEKTIVITAS – BIAYA PEMBERIAN ANTIBIOTIK SEFOTAKSIM DAN 

SEFTRIAKSON UNTUK DIARE AKUT AKIBAT INFEKSI PADA PASIEN ANAK YANG 

MENJALANI RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT 

Abstrak 

Pemberian antibiotik merupakan salah satu terapi penting dalam kasus diare akut infeksi pada 

pasien anak sehingga nilai efektivitas – biaya antibiotik diperhitungkan dalam suatu terapi. 

Seftriakson direkomendasikan pada beberapa guideline terapi diare infeksi sedang sefotaksim 

belum banyak direkomendasikan padahal diketahui secara evidence based lebih cost effective 

dibandingkan seftriakson. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbandingan efektivitas, biaya 

terapi serta antibiotik yang lebih cost effective untuk terapi diare akut infeksi antara antibiotik 

sefotaksim dan seftriakson pada pasien anak yang  menjalani rawat inap di rumah sakit. Penelitian 

ini menggunakan perspektif penyedia layanan kesehatan yaitu rumah sakit. Penelitian ini dilakukan 

secara kohort retrospektif multicenter dengan mengambil data pasien bulan Januari 2019 sampai 

Januari 2020. Data penelitian meliputi rekam medis dan data tagihan biaya perawatan pasien. 

Analisis data penelitian menggunakan pohon keputusan untuk mengetahui biaya rata – rata suatu 

terapi antibiotik dan nilai Cost Effectiveness Ratio. Sebanyak 50 pasien anak memenuhi kriteria 

inklusi dalam penelitian ini terdiri dari 21 pasien kelompok sefotaksim dan 29 pasien kelompok 

seftriakson. Efektivitas antibiotik menggunakan parameter success rate dan kejadian efek samping 

menunjukkan efektivitas sefotaksim lebih tinggi (85,7%) dibandingkan seftriakson (79,4%). Rata – 

rata biaya penggunaan antibiotik sefotaksim sebesar Rp.1.418.443 dan seftriakson sebesar 

Rp.1.473.779. Nilai ICER sefotaksim dan seftriakson adalah Rp.-878.349. Penelitian ini 

mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan antibiotik sefotaksim mempunyai efektivitas lebih 

tinggi dan biaya rata – rata lebih rendah dibandingkan antibiotik seftriakson serta lebih cost 

effective untuk terapi diare akut akibat infeksi pada pasien anak yang menjalani rawat inap di rumah 

sakit. 

Kata Kunci : analisis efektivitas biaya, sefotaksim, seftriakson, diare akut infeksi, pasien anak. 

Abstract 

Antibiotic administration is one of the important therapies in cases of acute infectious diarrhea in 

pediatric so that the cost-effectiveness of antibiotics is taken into account in a therapy. Ceftriaxone 

is recommended in several guidelines for the treatment of infectious diarrhea while cefotaxime has 

not been widely recommended even though it is known to be evidence-based to be more cost 

effective than ceftriaxone. The purpose of this study was to determine the comparison of 

effectiveness, cost of therapy and antibiotic that is more cost effective for the treatment of acute 

infectious diarrhea between cefotaxime and ceftriaxone antibiotics in pediatric patients who are 

hospitalized. This study uses the perspective of a health service provider, which is the hospitals. 

This study was conducted in a multicenter retrospective cohort by taking patient data from January 

2019 to January 2020. The research data includes medical records and patient care bill. Analysis of 

research data using a decision tree to determine the average cost of an antibiotic therapy and the 

value of the Cost Effectiveness Ratio. A total of 50 pediatric patients met the inclusion criteria in 

this study consisting of 21 patients in the cefotaxime group and 29 patients in the ceftriaxone group. 

The effectiveness of antibiotics using success rate parameters and the incidence of side effects 

showed a higher effectiveness of cefotaxime (85.7%) than ceftriaxone (79.4%). The average cost of 
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using cefotaxime antibiotics was Rp.1.418.443 and ceftriaxone was Rp.1.473.779. The ICER value 

for cefotaxime and ceftriaxone was Rp.-878.349. This study concluded that the use of cefotaxime 

antibiotic has higher effectiveness and lower average cost than ceftriaxone antibiotic and is more 

cost effective for the treatment of acute diarrhea due to infection in pediatric patients who are 

hospitalized. 

Keywords :  cost effectiveness analysis, cefotaxime, ceftriaxone, acute diarrhea due to infection, 

pediatric. 

1. PENDAHULUAN

Penyakit diare menjadi masalah bagi negara berkembang seperti Indonesia karena morbiditas dan 

mortalitas yang tinggi. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) melalui studi mortalitas dan 

kesehatan dasar menunjukkan dari tahun ke tahun penyakit diare masih menjadi penyebab utama 

kematian balita di Indonesia karena penanganan diare yang tidak tepat (Kemenkes RI, 2011). Diare 

infeksi adalah penyebab tersering penyakit diare di seluruh dunia dan angka mortalitas tinggi pada 

anak – anak (Casburn-Jones dan Farthing, 2004). 

Beberapa guideline diare seperti ESPGHAN 2014 (Guarino dkk., 2014), IDSA 2017 (Shane 

dkk., 2017), WGO 2012 (Farthing dkk., 2012) dan WHO 2005 (WHO, 2005) merekomendasikan 

antibiotik seftriakson untuk pengobatan infeksi bakteri pada terapi diare akut. Penelitian oleh Aji 

(2017) menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik sefotaksim lebih cost effective dibandingkan 

seftriakson untuk terapi diare infeksi pada pasien rawat inap. Perlu dilakukan penelitian efektivitas 

biaya dengan populasi pasien anak dan multicenter dengan parameter outcome yang berbeda yaitu 

success rate dan kejadian efek samping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antibiotik yang 

lebih cost effective antara sefotaksim dan seftriakson untuk terapi diare akut infeksi pada pasien 

anak yang dirawat inap di rumah sakit dengan metode farmakoekonomi analisis efektivitas biaya 

(Cost Effectiveness Analysis). 

2. METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian cohort retrospective 

multicenter. Perspektif penelitian diambil dari sudut pandang penyedia layanan kesehatan yaitu 

rumah sakit tempat perawatan pasien. Subyek penelitian ini adalah pasien anak umur 0 – 18 tahun 

dengan diagnosis diare akut infeksi yang dirawat inap di rumah sakit. Pasien mendapatkan terapi 

antibiotik sefotaksim iv atau seftriakson iv selama rawat inap. Kriteria pasien yang tidak 

dimasukkan adalah pasien pulang paksa, mempunyai penyakit penyerta infeksi lain, diare lebih dari 

14 hari perawatan, penderita imunodefisiensi atau HIV serta rekam medis yang tidak lengkap, tidak 
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jelas atau tidak terbaca. Penelitian ini dilaksanakan di bangsal anak, bagian rekam medis dan bagian 

keuangan RS. UNS Surakarta dan RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan mengambil data 

pasien bulan Januari 2019 – Januari 2020. 

Data profil atau karakteristik sampel pada kelompok sefotaksim dan seftriakson dihitung 

nilai probabilitasnya atau nilai p dengan uji Chi-Square bila memenuhi syarat. Apabila tidak 

memenuhi syarat uji Chi-Square maka diuji dengan uji Fisher untuk tabel 2x2 atau uji Kolmogorov-

Smirnov untuk tabel 2xK. Nilai p atau probabilitas dikatakan berbeda secara signifikan bila < 0,05. 

Data – data karakteristik sampel yang akan diuji adalah jenis kelamin, usia, jenis pembiayaan, 

length of stay, kelas rawat inap, penggunaan antibiotik oral, dan adanya komorbid atau penyakit 

penyerta. 

Parameter efektivitas terdiri dari success rate dan adanya efek samping. Data efektivitas 

success rate dihitung dengan membandingkan total pengobatan pasien yang berhasil (sembuh atau 

membaik) oleh antibiotik sefotaksim atau seftriakson dibagi dengan jumlah total pasien yang diberi 

antibiotik sefotaksim atau seftriakson. Efek samping yaitu efek samping yang terjadi pada terapi 

berhasil dan gagal terapi. Efek samping dinilai secara persentase (%). 

Analisis data biaya dilakukan dengan menjumlahkan masing – masing biaya medik 

langsung yang meliputi biaya antibiotik sefotaksim atau seftriakson, biaya obat penunjang, biaya 

peralatan medis, biaya akomodasi, biaya pelayanan medis serta biaya laboratorium dan pemeriksaan 

penunjang. Data biaya dikelompokkan menjadi 5 yaitu biaya total antibiotik sefotaksim, biaya total 

antibiotik seftriakson, biaya total terapi penunjang diare, biaya total gagal terapi dan biaya efek 

samping. Biaya total rata – rata antibiotik sefotaksim dan seftriakson didapatkan dengan metode 

pohon keputusan. Nilai cost effectiveness didapatkan dari nilai ACER dan ICER. Analisis 

sensitivitas juga dilakukan untuk menilai sensitivitas nilai ICER yang diperoleh. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Pasien 

Hasil pengambilan data penelitian telah didapatkan 50 sampel memenuhi kriteria inklusi. Rincian 

per kelompok adalah 21 sampel kelompok sefotaksim dan 29 sampel kelompok seftriakson. Tabel 1 

menunjukkan karakteristik sampel yang memenuhi kriteria inklusi berdasarkan jenis kelamin, usia, 

jenis biaya, length of stay, antibiotik oral dan komorbid. 
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Tabel 1. Karakteristik Sampel Pasien Diare Akut Akibat Infeksi pada Anak yang Menjalani Rawat 

Inap di Rumah Sakit 

No. Karakteristik 
Total (n = 

50) (%)

Sefotaksim 

(n = 21) (%) 

Seftriakson 

(n = 29) (%) 
p-value* 

1 Jenis Kelamin 

Laki-laki 29 (58%) 12 (57%) 17 (59%) 
0,917 

Perempuan 21 (42%) 9 (43%) 12 (41%) 

2 Usia (bulan) 

≤ 2 bulan 0 (0%) - - 

1,000 2 bulan - 5 tahun 40 (80%) 17 (81%) 23 (79%) 

5 - 18 tahun 10 (20%) 4 (19%) 6 (21%) 

3 Jenis Biaya 

Umum 7 (14%) 1 (5%) 6 (21%) 
0,215 

BPJS 43 (86%) 20 (95%) 23 (79%) 

4 Length of Stay (hari) 2.90±1.10 2.90±0.83 2.93±1.31 

1 – 2 17 (34%) 7 (33%) 10 (35%) 

1,000 3 – 4 29 (58%) 13 (62%) 16 (55%) 

5 – 6 4 (8%) 1 (5%) 3 (10%) 

5 Antibiotik Oral 

Sefiksim 31 (62%) 18 (86%) 13 (45%) 

0,504 

Metronidazol 10 (20%) 3 (14%) 7 (24%) 

Kotrimoksazol 3 (6%) 0 (0%) 3 (10%) 

Metronidazol + Sefiksim 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

Tidak ada 5 (10%) 0 (0%) 5 (17%) 

6 Komorbid 

Tidak ada 15 (30%) 6 (29%) 9 (31%) 

0,862 

Vomitus 11 (22%) 6 (29%) 5 (17%) 

Hiperpireksia 7 (14%) 3 (14%) 4 (14%) 

Hiperpireksia + Kejang 3 (6%) 0 (0%) 3 (10%) 

Kejang 3 (6%) 1 (5%) 2 (7%) 

Vomitus + Sepsis 1 (2%) 1 (5%) 0 (0%) 

Malnutrisi 2 (4%) 1 (5%) 1 (4%) 

Malnutrisi + Anemia 1 (2%) 1 (5%) 0 (0%) 

Hiperpireksia + Vomitus 
+ epilepsi 1 (2%) 1 (5%) 0 (0%) 

Hiperpireksia + 

Hematome 1 (2%) 1 (5%) 0 (0%) 

Epilepsi 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

Anemia 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

Kejang + Edema Serebri 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

Sepsis 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

Vomitus + Anemia 1 (2%) 0 (0%) 1 (4%) 

* Nilai p-value didapatkan dari uji statistik Chi-Square bila memenuhi syarat. Namun bila

tidak memenuhi syarat maka digunakan uji alternatifnya yaitu Uji Fisher Exact (untuk tabel 

2x2) atau Uji Kolmogorov-Smirnov (untuk tabel 2xK). Nilai p signifikan bila < 0,05. 
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Hasil analisis karakteristik pasien menunjukkan kriteria jenis kelamin, usia, jenis biaya, 

length of stay, antibiotik oral dan komorbid mempunyai nilai p > 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat 

perbedaan nyata secara statistik. Pengujian statistik menggunakan uji Chi-Square bila memenuhi 

syarat yaitu tidak ada nilai expected cell yang kurang dari 5 (Dahlan, 2009). Uji alternatif dengan 

uji Fisher Exact atau uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan apabila syarat uji Chi-Square tidak 

terpenuhi. 

3.2 Diagnosis Diare Akut Akibat Infeksi 

Diagnosis diare akut akibat infeksi dilakukan oleh dokter yang menangani pasien dan tertera pada 

rekam medis pasien. Mengacu pada ICD-10 versi 2019 (World Health Organization, 2019) kode 

diagnosis yang digunakan adalah A.09 dengan klasifikasi other gastroenteritis and colitis of 

infectious and unspecified origin. Diagnosis diare akut akibat infeksi tertera Diare Cair Akut 

(DCA), Diare Akut Dehidrasi Sedang (DADS), Gastroenteritis Akut (GEA), dan Diare Disentri 

dalam rekam medis. Tabel 2 menggambarkan diagnosis diare akut akibat infeksi. 

Tabel 2. Diagnosis Penyakit Diare Akut Akibat Infeksi 

Diagnosis 
Jumlah Sampel 

Sefotaksim Seftriakson 

GEA (Gastroenteristis Akut) 1 3 

DCA (Diare Cair Akut) 17 12 

Diare Disentri 3 1 

DADS (Diare Akut Dehidrasi Sedang) 0 12 

GEA-DS (Gastroenteritis Akut Dehidrasi Sedang) 0 1 

Total 21 29 

3.3 Identifikasi Biaya Terapi Diare Akut Akibat Infeksi 

Biaya yang dihitung pada penelitian ini secara garis besar adalah biaya antibiotik sefotaksim dan 

seftriakson, biaya terapi penunjang diare, biaya gagal terapi dan biaya efek samping. Kerangka 

perhitungan biaya dapat dirinci menjadi biaya antibiotik sefotaksim atau seftriakson, biaya 

antibiotik pengganti, biaya obat penunjang, biaya alat kesehatan, biaya akomodasi, biaya pelayanan 

medis, serta biaya laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Perhitungan biaya pada terapi berhasil 

tidak termasuk biaya gagal terapi. Biaya efek samping  hanya dihitung pada kasus terjadi efek 

samping. 
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Tabel 3. Komponen Seluruh Biaya Terapi Diare Akut Akibat Infeksi Pada Pasien Anak yang Rawat 

Inap 

Komponen Biaya Mean ± SD (Rp) 

a. Biaya Sefotaksim 38.053 ± 31.613 

b. Biaya Seftriakson 21.893 ± 12.853 

c. Biaya Terapi Penunjang Diare 1.292.145 ± 351.775 

d. Biaya Gagal Terapi 928.612 ± 231.646 

e. Biaya Efek Samping 560 ± 2.894 

Pada tabel 3 terlihat seluruh komponen biaya yaitu biaya sefotaksim, biaya seftriakson, 

biaya terapi penunjang diare, biaya gagal terapi dan biaya efek samping. Rata – rata biaya terapi 

penunjang diare, biaya gagal terapi dan biaya efek samping merupakan rata – rata dari biaya 

kelompok sefotaksim dan kelompok seftriakson. Komponen biaya ini digunakan pada analisis 

pohon keputusan untuk mendapatkan biaya rata – rata terapi diare cair akut karena infeksi 

menggunakan antibiotik sefotaksim dan seftriakson. 

3.4 Efektivitas Antibiotik Sefotaksim dan Seftriakson untuk Terapi Diare Akut akibat 

Infeksi pada Anak 

Efektivitas antibiotik sefotaksim dan sefriakson untuk diare akut akibat infeksi pada anak diukur 

dengan parameter success rate dan efek samping. Parameter success rate antibiotik diukur dengan 

menjumlahkan sampel yang sembuh setelah diterapi dengan antibiotik sefotaksim atau seftriakson 

kemudian dibagi dengan jumlah total sampel yang diterapi dengan antibiotik sefotaksim atau 

seftriakson. Parameter efek samping antibiotik didapatkan dari persentase jumlah sampel yang 

mengalami kejadian efek samping setelah pemberian antibiotik sefotaksim atau seftriakson dibagi 

dengan jumlah total sampel yang diterapi dengan antibiotik sefotaksim atau seftriakson. 

Tabel 4. Efektivitas Antibiotik Sefotaksim dan Seftriakson untuk Terapi Diare Akut Akibat Infeksi 

pada Anak 

Variabel 
Antibiotik Empiris 

Sefotaksim Seftriakson 

Success Rate 90,5% 82,8% 

Efek Samping 4,76% 3,45% 

Success rate antibiotik sefotaksim lebih tinggi (90,5%) dibandingkan seftriakson (82,8%). 

Kejadian efek samping pada antibiotik sefotaksim lebih tinggi (4,76%) dibandingkan seftriakson 

(3,45%). Efek samping yang terjadi adalah skin rash berupa kemerah – merahan pada kulit etrjadi 
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pada sampel kelompok antibiotik sefotaksim maupun seftriakson. Dokter meresepkan salep 

gentamisin dan mometason untuk meredakan efek samping yang terjadi. 

3.5 Analisis Keputusan 

Analisis keputusan adalah pendekatan sistematik untuk membuat keputusan dalam keadaan yang 

tidak pasti. Analisis keputusan dapat digunakan untuk membantu pengambil keputusan 

mengidentifikasi beberapa pilihan yang mungkin, memperkirakan konsekuensi dan outcome dari 

masing – masing pilihan, menilai probabilitas dari outcome yang mungkin terjadi, menetapkan nilai 

untuk masing – masing outcome, dan menentukan pilihan keputusan terbaik (Andayani, 2013). 

Pembuatan analisis keputusan dengan menggunakan pohon keputusan sebagai alat untuk 

mempermudah pengambilan keputusan. Pembuatan struktur pohon keputusan ini melibatkan 

probabilitas efektivitas dan efek samping pada kelompok terapi berhasil dan gagal terapi. 

Gambar 1. Struktur Pohon Keputusan 
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Pada pohon keputusan didapatkan biaya rata – rata penggunaan antibiotik sefotaksim untuk 

diare akut infeksi pada anak yang rawat inap di rumah sakit adalah Rp. 1.418.443. Biaya rata – rata 

penggunaan antibiotik seftriakson untuk diare akut infeksi pada anak yang rawat inap di rumah 

sakit adalah Rp. 1.474.779. Biaya rata – rata penggunaan antibiotik seftriakson lebih besar 

dibandingkan dengan antibiotik sefotaksim. 

3.6 Nilai ACER dan ICER 

Tabel 5. Nilai ACER dan ICER Pemberian Antibiotik Sefotaksim dan Seftriakson untuk Terapi 

Diare Akut Akibat Infeksi 

Antibiotik Biaya (Rp) Efektivitas 
ACER (C/E) 

(Rp) 

ICER (ΔC)/(ΔE) 

(Rp) 

Sefotaksim 1.418.443 0,857 1.655.126 

Seftriakson 1.473.779 0,794 1.856.145 

Incrementals  -55.336 (ΔC) 0,063 (ΔE) -878.349 

Tabel 5 menunjukkan nilai ACER dan ICER menggunakan biaya rata – rata penggunaan antibiotik 

pada analisis pohon keputusan serta efektivitas antibiotik sefotaksim dan seftriakson. Antibiotik 

sefotaksim mendapatkan nilai ACER sebesar Rp. 1.655.126. Antibiotik seftriakson mendapatkan 

nilai ACER sebesar Rp. 1.856.145. Hal ini berarti per kesembuhan diare akut infeksi yang 

menjalani rawat inap di rumah sakit memerlukan rata – rata biaya medik langsung sebesar Rp. 

1.655.126 untuk penggunaan antibiotik sefotaksim dan Rp. 1.856.145 untuk penggunaan antibiotik 

seftriakson. Nilai ICER yang dihitung didapatkan sebesar Rp. -878.349. Nilai ICER negatif 

menunjukkan bahwa suatu terapi alternatif dalam hal ini antibiotik sefotaksim lebih efektif dan 

lebih murah dibandingkan pembandingnya yaitu antibiotik seftriakson (Andayani, 2013). Dalam hal 

ini antibiotik sefotaksim sebagai pilihan dominan (dominant option) dibandingkan dengan 

antibiotik seftriakson sebagai pilihan yang terdominasi (dominated option). 

Telaah penelitian farmakoekonomi tentang pemberian antibiotik sefotaksim dan seftriakson 

untuk terapi diare cair akut karena infeksi yang dirawat inap di rumah sakit yaitu pada dua 

penelitian oleh Wulandari dan Purba (2017) dan Aji (2017). Penelitian Wulandari dan Purba (2017) 

tentang analisis biaya minimum penggunaan antibiotik seftriakson dan sefotaksim pada penderita 

diare akut anak di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid tahun 2017 menghasilkan kesimpulan tidak 

terdapat perbedaan bermakna biaya total terapi diare rata – rata dengan antibiotik seftriakson dan 

sefotaksim. Penelitian  Wulandari dan Purba (2017) menunjukkan bahwa antibiotik seftriakson dan 

sefotaksim sama – sama efisien dari segi biaya terapi. Penelitian ini berbeda dari segi kesimpulan 



9 

dengan penelitian Wulandari dan Purba (2017) bahwa antibiotik sefotaksim lebih cost effective 

dibandingkan seftriakson. 

Penelitian lain oleh Aji (2017) adalah tentang analisis efektivitas biaya injeksi seftriakson 

dan sefotaksim pada pengobatan gastroenteritis akut atau diare cair akut infeksi pasien rawat inap di 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri tahun 2016. Pada penelitian Aji (2017) menyatakan 

bahwa injeksi sefotaksim lebih cost effective dibandingkan  seftriakson untuk terapi diare cair akut 

infeksi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Aji (2017) yaitu antibiotik sefotaksim 

lebih cost effective daripada seftriakson untuk terapi pasien diare cair akut infeksi yang rawat inap 

di rumah sakit. 

3.7 Analisis Sensitivitas 

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian model (uncertainties) dan 

ketangguhan (robustness) dari analisis efektivitas biaya yang dilakukan (Stranges dkk., 2013). Pada 

penelitian ini analisis sensitivitas dilakukan dengan membandingkan biaya terendah dan tertinggi 

penggunaan suatu antibiotik terhadap biaya rata – rata antibiotik lainnya. Tabel 6 menunjukkan 

analisis sensitivitas yang telah dilakukan dengan basecase biaya sefotaksin dan seftriakson, biaya 

terapi penunjang diare, biaya gagal terapi dan biaya efek samping. 

Tabel 6. Analisis Sensitivitas Tiap Kelompok Sefotaksim dan Seftriakson 

Basecase 

Biaya Total 

Sefotaksim 

Biaya Total 

Seftriakson 
Selisih ICER 

Rp. 1.418.443 Rp. 1.473.779 Rp. -55.336 Rp. -878.349 

Biaya 

Sefotaksim 

Terendah Rp. 10.120 Rp. 1.390.510 Rp. 1.473.779 Rp. -83.269 Rp. -1.321.728 

Tertinggi Rp. 121.340 Rp. 1.501.730 Rp. 1.473.779 Rp. 27951 Rp. 443.669 

Biaya 

Seftriakson 

Terendah Rp. 5.508 Rp. 1.418.443 Rp. 1.457.394 Rp. -38.951 Rp. -618.267 

Tertinggi Rp. 54.140 Rp. 1.418.443 Rp. 1.506.026 Rp. -87.583 Rp. -1.390.204 

Biaya 

Terapi 

Penunjang 

Diare 

Terendah Rp. 535.000 Rp. 661.298 Rp. 716.634 Rp. -55.336 Rp. -878.347 

Tertinggi Rp. 2.265.408 
Rp. 2.391.706 Rp. 2.447.042 Rp. -55.336 Rp. -878.347 

Biaya 

Gagal 

Terapi 

Terendah Rp. 606.752 Rp. 1.387.866 Rp. 1.418.419 Rp. -30.553 Rp. -484.962 

Tertinggi Rp. 1.235.805 
Rp. 1.447.626 Rp. 1.526.616 Rp. -78.990 Rp. -1.253.805 

Biaya Efek 

Samping 

Terendah Rp. 0 Rp. 1.418.416 Rp. 1.473.759 Rp. -55.343 Rp. -878.462 

Tertinggi Rp. 18.135 Rp. 1.419.287 Rp. 1.474.394 Rp. -55.107 Rp. -874.720 



10 

Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa semua basecase kecuali biaya sefotaksim tertinggi 

tidak merubah nilai ICER. Hal ini berarti hanya basecase biaya sefotaksim tertinggi yang 

berpotensi merubah nilai ICER yang menyebabkan berubahnya kesimpulan efektivitas biaya. Dari 

analisis sensitivitas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai ICER 

menunjukkan antibiotik sefotaksim lebih dominan terhadap seftriakson. 

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa antibiotik sefotaksim lebih cost-effective 

dibandingkan dengan seftriakson (nilai ICER = Rp. -878.349) untuk terapi pengobatan diare akut 

akibat infeksi pada pasien anak yang menjalani rawat inap di rumah sakit. 
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