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ANALISIS BIAYA DAN LUARAN KLINIK PENGGUNAAN HUMAN ALBUMIN PADA PASIEN 

SINDROM NEFROTIK DI RSUP Dr. KARIADI SEMARANG 

Abstrak 

 

Penggunaan human albumin dalam beberapa kondisi masih kontroversial. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui biaya medis langsung  dan luaran klinik yang dilihat dari perubahan kadar albumin. Penelitian 

dilakukan dengan  rancangan cohort melalui penelusuran data secara retrospektif. Pengumpulan data didapat 

dari catatan rekam medis dan data dari bagian keuangan..Hasil penelitian pada periode tahun 2017-2020 

menunjukan terdapat 177 kasus pasien sindrom nefrotik yang diberikan terapi human albumin dan tidak 

diberikan terapi human albumin dengan kadar Serum albumin antara 2-3,5 g/dL. Prevalensi terbanyak pada 

laki-laki 118 (66,7%), terdapat kelompok human albumin 95 pasien dan kelompok tidak menggunakan 

human albumin 82 pasien terhadap pasien Sindrom nefrotik. Biaya medis langsung yang diperlukan untuk 

penggunaan human albumin Rp13.254.041±Rp11.453.116 dan tidak menggunakan human albumin 

Rp9.509.414±Rp11.131.763. Luaran klinik berdasarkan perubahan kadar ditemukan ada perbedaan. Pada 

pemberian diketahui perbedaan biaya luaran klinik pada rata-rata perubahan kadar albumin ada perbedaan 

yang signifikan (p<0,05) pada waktu pengukuran kurang dari 7 hari dan 15-21 hari, dan tidak ada perbedaan 

signifikan (p<0,05) pada waktu pengukuran 7-14 hari dan ≥ 21 hari.   

Kata kunci : Analisis biaya, Human albumin, Sindrom Nefrotik, biaya medis langsung 

 

 

 

Abstract 

The use of human albumin in some conditions is still controversial. This research aims to determine the 

direct medical cost and clinical outcome as seen from changes in albumin levels. The research was 

conducted by cohort design through retrospective data tracing. Data collection is obtained from medical 

records and data from the financial department. The results of the study in the period 2017-2020 showed 

there were 177 cases of nephrotic syndrome patients given human albumin therapy and not given human 

albumin therapy with serum albumin levels between 2-3.5 g/dL. The highest prevalence in male was 118 

(66.7%), there was a human albumin group of  95 patients and the group did not use human albumin 82 

patients against nephrotic syndrome patients. Direct medical cost required for the use of human albumin is 

Rp13.254.041±Rp11.453.116 and Rp9.509.414±Rp11.131.763 for not using human albumin. Differences 

found in clinical outcomes based on changes in human albumin levels. At the average changes in albumin 

levels there was a significant difference in clinical outcomes cost (p < 0.05) at the measurement time on < 7 

days and 15-21days, and there was no significant difference (p< 0.05) at the measurement time of 7-14 days 

and >21 days.  

Keywords : Cost analysis, Human albumin, Nephrotic Syndrome, direct medical cost 

  

1. PENDAHULUAN 

Sindrom nefrotik (NS) adalah sindrom klinis yang ditandai oleh proteinuria masif (lebih besar 

dari 40 mg/m2 per jam) yang yang menyebabkan albumin kurang dari 30 g/L, dengan hiperlipidemia, 

edema, dan berbagai komplikasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permeabilitas 

melalui membran basal yang rusak di glomerulus ginjal terutama infeksi atau trombo-emboli. Penyebab 

lain dari Sindrom nefrotik yaitu kelainan permeabilitas glomerulus primer dengan penyakit spesifik 
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pada ginjal atau sekunder akibat infeksi bawaan, diabetes, lupus erythematosus sistemik, neoplasia, atau 

penggunaan obat tertentu (Tapia  et al., 2019). 

 Angka kejadian Sindrom nefrotik pada usia dewasa lebih rendah daripada anak yaitu mencapai 15 

kali karena sindrom nefrotik merupakan salah satu penyakit ginjal serta kelainan glomerular pada anak 

yang paling sering ditemukan (El Bakkali et al., 2011). Insiden tahunannya diperkirakan 1-4 per 

100.000 anak dan bervariasi menurut usia, ras, dan geografi (Boyer et al., 2017). Dilaporkan Indonesia 

angka kejadian Sindrom nefrotik yaitu 6 dari 100.000 anak per tahun, pada anak berusia kurang dari 14 

tahun dengan perbandingan anak laki-laki dan perempuan 2:1 (Trihono, 2012). Di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang prevalensi angka kejadian Sindrom nefrotik  pada periode 1 Januari 2011 - April 2015 

diperoleh 40 pasien di bangsal rawat inap (AR Pambudi, 2012). 

 Pasien Sindrom nefrotik memiliki keluhan utama yaitu edema. Kondisi  edema muncul karena 

penurunan kadar albumin di darah yang memiliki fungsi untuk mempertahankan tekanan onkotik. 

Ketika tubuh dalam kondisi hipoalbuminemia maka tekanan onkotik akan turun  dan menyebabkan 

ekstravasasi cairan ke ruang interstitial (Perinandika et al., 2017). Salah satu pengatasan 

hipoalbuminemia dengan tranfusi human albumin.  

Penggunaan albumin sampai saat ini masih kontroversi,  terlebih dalam 20 tahun terakhir pada 

publikasi meta analisis yang berasal dari the Cochrane Injuries Group albumin Reviewers pada tahun 

1998 membuktikan pemberian human albumin tidak menurunkan mortalitas pada penderita dalam 

kondisi kritis jika dibandingkan plasma ekspander lain yang lebih ekonomis seperti hydroxyethyl starch 

(Zhou et al, 2013).  Human albumin memiliki ketersediaannya yang cukup dibatasi karena harga yang 

mahal, pentingnya untuk penggunaan albumin pada indikasi yang jelas sehingga memberikan efikasi 

yang tepat (Jatiningsih et al., 2015).  

Menurut Formularium Nasional human albumin diberikan pada kasus hipoalbuminemia dengan 

kadar albumin ≥ 2.5 mg/dl. Albumin merupakan komoditi impor, harga Serum albumin untuk infus 

mencapai Rp1.100.000- Rp1.300.000 per botol kemasan 100 ml dengan kadar 20% albumin (M. 

Nugroho, 2013).  

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang tujuan untuk mengetahui biaya 

medis langsung pada pengobatan hipoalbuminemia pada sindrom nefrotik  dan luaran klinik  terapi 

penggunaan human albumin pada pasien sindrom  nefrotik pada kadar serum albumin 2-3,5 g/dL 

dengan membandingkan kelompok yang menggunakan terapi human albumin dan tidak menggunakan 

terapi human albumin. 

2. METODE 

2.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional dengan rancangan cohort dari perspektif 

rumah sakit melalui penelusuran data secara retrospektif terhadap pasien sindrom nefrotik yang 

diberikan dan yang tidak diberikan human albumin di RSUP Dr Kariadi Semarang. Penilaian dilakukan 
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melalui penelusuran data selama Periode tahun 2017-2020 . Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di 

RSUP Dr Kariadi Semarang. 

2.2 Data  dan Sumber Data Penelitian 

2.2.1 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan rekam medis dan informasi mengenai biaya 

medis langsung yang diperoleh dari Bagian Perbendaharaan dan Mob. Dana RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. 

2.2.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pengumpulan data. Data 

rincian biaya rawat inap pasien, dan data rincian harga obat pasien yang didapatkan dari bagian 

Perbendaharaan dan Mob. Dana RSUP Dr. Kariadi Semarang.. Bahan penelitian ini berasal dari data 

rekam medik pasien. 

2.2.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. Kariadi Semarang pada periode tahun 2017-2020. 

2.3 Subjek Penelitian  

2.3.1 Populasi penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang terdiagnosa sindrom nefrotik. 

2.3.2 Subjek Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang terdiagnosa sindrom nefrotik. 

a. Pasien sindrom nefrotik yang diterapi human albumin dan tidak diterapi human albumin. 

b. Kadar awal serum albumin antara 2-3,5 g/dL. 

Kriteria eksklusi : 

a. Pasien yang menerima pengobatan human albumin karena terdiagnosis penyakit lain seperti 

penyakit sirosis hati, penyakit ginjal kronis, penyakit ginjal akut dan infeksi (sepsis), untuk 

mencegah terjadinya bias terhadap respon yang ditunjukan dari human albumin yang diterima. 

b. Pasien yang dinyatakan meninggal dalam catatan rekam medis. 

2.3.3 Besaran Sampel 

Besaran sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut :  

n1 = n2 = Zα 2(Q1/P1 + Q2/P2) 

    (ln(1-e))2 

Catatan : Q1 = ( 1-P1 ) ; Q2 = ( 1-P2 ) (Bambang Madiyono dkk, 2011) 
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Keterangan :  

n1 = ukuran sampel yang mengunakan human albumin  

n2 = ukuran sampel yang tidak mengunakan human albumin  

Zα = derivat baku alpha, ditetapkan sebesar 5% (1,96) 

P1 = proporsi yang mengunakan human albumin (32%) 

P2 = proporsi yang tidak mengunakan human albumin (28 %) (Muryawan et al., 2019) 

e = tingkat ketetapan relatif, proporsi sindrom nefrotik pada kontrol  (0,20) ((Muryawan et al., 2019) 

 

n1 = n2  = 1,962 X {(1 / (1- 32) / 32 ) + (1 / (1- 28 ) / 28)} =   179 pasien 

    (ln (1- 0,20))2 

 Diperoleh total besar sample 179 pasien pada masing- masing kelompok. 

 

2.4 Pendekatan Penelitian :  

2.4.1 Variabel tergantung : Kadar albumin serum dan biaya 

2.4.2 Variabel bebas         : Kadar albumin 2-3,5 g/dL pada kelompok yang diberikan human albumin 

dan tidak diberikan human albumin 

2.5 Definisi Operasional penelitian  

a. Sindrom nefrotik adalah suatu “symptom”yang ditandai proteinuria lebih dari 3,5 g / 24 jam bersama 

dengan hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia (hipertrigliseridemia dan hiperkolesterolemia), dan 

lipidemia. 

b. Hipoalbuminemia adalah kondisi dimana kadar serum albumin 2-3,5 g/dl. 

c. Usia adalah pasien sindrom nefrotik yang mengalami hipoalbuminemia  yang dikategorikan menjadi 0-

11 tahun, 12-25 tahun, 26-45 tahun, 46-65 tahun dan > 65 tahun. 

d. Jenis kelamin adalah jenis kelamin pada pasien sindrom nefrotik yang mengalami hipoalbuminemia 

yaitu permpuan dan laki-laki. 

e. Komorbiditas adalah penyakit penyerta atau penyakit lain selain sindrom nefrotik yang dialami oleh 

pasien hipoalbuminemia. 

f. Jenis biaya adalah jenis biaya pada pasien sindrom nefrotik yang mengalami hipoalbuminemia yaitu 

BPJS dan umum. 

g. Lama rawat inap adalah lama rawat inap yang mengalami hipoalbuminemia yang dikategorikan < 7 

hari, 7-14 hari, 15-21 hari, dan > 21 Hari. 

h. Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau perbaikan akibat terapi 

human albumin yang diberikan pada pasien sindrom nefrotik yang dilihat dari sebelum pemberian dan 

setelah pemberian terjadi peningkatan kadar serum albumin. 

i. Biaya (Cost) yaitu dinilai dari biaya medis langsung selama di rawat inap pada tahun 2017-2020. 
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j. Komponen biaya medis langsung adalah macam-macam biaya yang digunakan pasien selama dirawat 

inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang periode tahun 2017-2020, meliputi biaya produk albumin, biaya 

tindakan medik, biaya rawat inap, biaya instalasi farmasi, biaya visite dokter, biaya laboratorium. 

k. Dosis adalah dosis total human albumin yang diberikan pada pasien yang mendapat terapi human 

albumin yang dibagi menjadi ≤ 30 gram, 31 – 60 gram, 61 – 110 gram, ≥ 120 gram. 

 

2.6 Teknik pengumpulan Data Penelitian  

2.6.1 Tahap persiapan  

a.  Pembuatan proposal penelitian 

b. Pembuatan ijin dan pengurusan administrasi di RSUP Dr Kariadi   Semarang. 

c.  Pembuatan lembar pengumpulan data pasien. 

2.6.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti melakukan identifikasi terhadap pasien sindrom nefrotik yang menggunakan human 

albumin di ruang perawatan di RSUP Dr Kariadi Semarang. 

b. Pengambilan data pasien sesuai kriteria inklusi dan dilakukan setiap hari, melalui rekam medis 

meliputi data nama pasien, umur, jenis kelamin, diagnosa, lama rawat inap jenis pembayaran, 

kelas perawatan, albumin sebelum dan sesudah, obat yang digunakan selama perawatan. 

Penelusuran data juga dilakukan dibagian keuangan RSUD Dr Kariadi Semarang, data yang 

diambil yaitu rekap biaya perawatan meliputi : biaya albumin, biaya instalasi farmasi, biaya 

tindakan medik, biaya rawat inap, biaya visite dokter dan biaya laboratorium.  

c. Semua data yang peroleh di masukkan ke dalam lembar pengumpulan data pasien. 

2.7 Teknik Analisis Data Penelitian 

2.7.1  Karakteristik pasien sindrom nefrotik. 

Data rekam medis yang diperlukan  data nama pasien, jenis kelamin, usia pasien, jenis biaya, lama 

rawat inap (length of stay), ruang perawatan, serta penyakit penyerta (komorbid). Data yang diperoleh 

dicari nilai probabilitasnya menggunakan uji Chi-Square bila memenuhi syarat (nilai expected value 

bernilai 5 tidak lebih dari 20%) atau uji Fisher Exact untuk tabel 2x2 atau uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk tabel 2 x K. 

2.7.2  Analisis biaya luaran pasien sindrom nefrotik. 

Data keuangan yang diperlukan yaitu data selama melakukan perawatan di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. Biaya medis langsung yaitu data biaya albumin, biaya instalasi farmasi,biaya tindakan 

medik, biaya rawat inap, biaya visite dokter dan biaya laboratorium, setelah didapatkan kemudian data 

tiap biaya dicari Mean ± SD (Rp). 

2.7.3 Analisis Penggunaan dosis human albumin 

Dosis total human albumin yang diberikan dibagi menjadi kelompok yang diberikan human albumin 

sebesar ≤ 30 gr, 31 – 60 gr, 61 – 110 gr, ≥ 120 gr dan kelompok yang tidak diberikan human albumin. 
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Uji statistik perubahan kadar serum albumin terhadap dosis yang diberikan dan biaya total yang 

dihabiskan selama rawat inap menggunakan uji kruskall wallis. 

2.7.4 Analisis biaya luaran klinik penggunaan human albumin pada pasien sindrom nefrotik. 

Data yang diperlukan yaitu data kadar serum albumin awal sebelum diberikan human albumin, kadar 

serum albumin akhir yaitu pengukuran kadar serum albumin terakhir sebelum keluar dari rumah sakit 

dan perubahan kadar serum albumin. Diketahui rentang kadar serum albumin diterapi human albumin 

antara 2-3,5 g/dL (Kenneth dan McClatchey, 2002). Analisis statistik dengan menggunakan uji paired t-

test bila hasil data terdistribusi normal dan diuji wilcoxon jika tidak terdistribusi normal.  Perubahan 

kadar albumin antara kedua kelompok dapat dianalisis  dengan uji mann whitney jika data terdistribusi 

normal  dan uji kruskal wallis jika tidak terdistribusi normal. Data yang diperoleh dikatakan signifikan 

apabila p <0,05. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Pasien  

Angka kejadian penyakit sindrom nefrotik pada pasien rawat inap di RSUD Dr. Kariadi Semarang 

pada tahun 2017 – 2020 adalah 177 pasien yang masuk dalam kriteria inklusi. Karakteristik sampel yang 

diambil dalam penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenis biaya, lama rawat 

inap (length of stay), ruang perawatan, serta penyakit penyerta (komorbid). Analisis statistik untuk jenis 

kelamin dan jenis pembayaran menggunakan uji Chi-Square sedangkan untuk lama rawat, usia, ruang 

perawatan dan penyakit komorbid menggunkanan uji Kolmogorov-Smirnov, didapatkan hasil keseluruhan 

karakteristik pasien sindrom nefrotik tidak berbeda signifikan. 

Tabel 1 Karakteristik Sampel Pasien Sindrom Nefrotik yang Menggunakan Human Albumin dan 

Tidak Menggunakan Human Albumin yang Menjalani Perawatan di RSUP Kariadi Semarang 

No. Karakteristik 
Total (n = 177 ) 

(%) 

Human 

albumin (n = 

95 ) (%) 

Non human 

albumin (n = 82) 

(%) 

p-value 

1 Jenis Kelamin         

  Laki-laki 118 (66,7%) 61 (34,5%) 57 (32,2%) 
0,456 

  Perempuan 59 (33.3%) 34 (19,2%) 25 (14,1%) 

2 Usia (bulan)     

  0-11 tahun 69 (39%) 43 (24,3%) 26 (14,7%) 

0,394 

  12-25 tahun 65 (36,7%) 26 (14,7%) 39 (22,0%) 

  26-45 tahun 30 (16,9%) 19 (10,7%) 11 (6,2%) 

 46-65 tahun 12 (6,8%) 7 (4.0%) 5 (2,8%) 

 > 65 tahun 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,6%) 

3 Jenis Biaya     

  Umum 11 (6,2%) 7 (4,0%) 4 (2,3%) 
0,494 

  BPJS 166 (93,8%) 88 (49,7%) 78 (44,1%) 

4 Ruang Perawatan     

  Kelas I 16 (9,1%) 8 (4,5%) 8 (4,6%) 0,999 
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  Kelas II 25 (14,2%) 14 (8,0%) 11 (6,2%) 

  Kelas III 119 (67,6%) 61 (34,6%) 58 (33,0%) 

 Kelas VIP 14 (8,0%) 10 (5,7%) 4 (2,3%) 

 PICU 2 (1,1%) 1 (0,6%) 1 (0,5%) 

 

5 Komorbid 

   

 

 Tidak ada 155 (87,6%) 80 (45,2%) 75 (42,4%) 

0,999 

 Anemia 3 (1,7%) 2 (1,1%) 1 (0,6%) 

 Scabies 11 (6,2%) 10 (5,6%) 1 (0,6%) 

 Tetralogy of fallot 2 (1,1%) 2 (1,1%) 0 (0%) 

 Gastritis kronis 2 (1,1%) 1 (0,6%) 1 (0,5%) 

 HAP 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,6%) 

 Syok 

Hypovolemik 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,6%) 

 Epigastric Pain 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,6%) 

 Artritis 1 (0,6%) 0 (0%) 1 (0,6%) 

 

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. 

 

Data jumlah sample berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 Laki- laki (66,7%) relatif 

lebih banyak mengalami Sindrom nefrotik dibandingkan perempuan (33,3%). Nilai p yaitu 0,456 

menunjukan tidak berbeda signifikan secara statistik antara kelompok yang menggunakan human albumin 

dan tidak menggunakan human albumin. Data ini sesuai dengan hasil penelitian Pambudi (2015), bahwa 

pasien sindrom nefrotik anak di RSUP dr. Kariadi Semarang periode Januari 2011-April 2015 adalah 40 

pasien. Pasien laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sebanyak 28 (70%) anak berjenis kelamin laki- 

laki dan 12 (30%) anak berjenis kelamin perempuan . 

Data usia pasien dikelompokkan menjadi 5 kelompok berdasarkan (Depkes RI, 2010) yaitu 0-11 tahun 

, 12-25 tahun, 26-45 tahun, 46-65 tahun dan > 65 tahun. Hasil didapatkan bahwa anak usia 0-11 tahun 

memiliki kejadian kasus sindrom nefrotik terbanyak yaitu sebesar 69 (39%). Data ini sesuai dengan  

 Nilawati (2016), menyebutkan anak memiliki angka kejadian 15 kali lebih banyak dibandingakan dewasa, 

insiden terjadinya sindrom nefrotik sekitar 2-3/100.000 anak per tahun, dan sebagian besar anak sindrom 

nefrotik merupakan tipe sensitif terhadap pengobatan steroid yang dimasukkan sebagai kelainan minimal. 

Pada penelitian Kinasih (2014), menyebutkan anak dengan penyakit sindrom nefrotik bukan merupakan 

penyakit yang berdiri sendiri, melainkan petunjuk awal adanya kerusakan pada unit filtrasi darah terkecil 

(glomerulus) pada ginjal, dimana urin dibentuk. Sekitar 20% anak dengan sindrom nefrotik dari hasil biopsi 

ginjalnya menunjukkan adanya scar atau deposit pada glomerulus. Seorang anak yang lahir dengan kondisi 

tersebut akan menyebabkan terjadinya sindrom nefrotik. 

Data jenis biaya dikelompokan menjadi 2 kelompok yaitu umum dan JKN (jaminan kesehatan 

nasional). Sebanyak 166 pasien (93,8%) menggunakan BPJS kesehatan, dengan nilai p yaitu 0,494 
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menunjukan tidak terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok. Data ruang perawatan pada pasien 

sindrom nefrotik dibagi menjadi kelas I, II, III, VIP dan PICU. Ruang Kelas III merupakan ruangan kelas 

yang paling sering digunakan yaitu terdapat 119 (67,6%) pasien, nilai p yaitu 0,999 menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok Pada penelitian yang dilakukan Putra et al 

(2014), rata rata pasien memilih kelas III. Pada berbagai rumah sakit di Indonesia bisa ditemukan bahwa 

ruang kelas 3 lebih banyak daripada ruang kelas perawatan lainnya (Putra et al., 2014). 

 Data LOS (length of stay) sebanyak 81 dari 177 (45,8%) pasien menjalani rawat inap selama < 7 hari 

di rumah sakit, nilai p yaitu 0,297. Penelitian juga dilakukan oleh (Kurdanti et al., 2004) terkait hubungan 

antara kadar serum albumin awal dengan lama rawat inap dan status pulang pasien dewasa di rumah sakit 

didapatkan rata-rata lama rawat inap kelompok kadar serum albumin kurang lebih panjang (11,91 hari) 

dibandingkan kelompok kadar serum albumin baik (9,78 hari) dengan nilai p sebesar 0,015 (p<0,05). Hal ini 

disebabkan pasien dengan albumin kurang, tidak diperbolehkan pulang sebelum kadar albumin membaik, 

sehingga lama rawat inapnya pun akan bertambah panjang. 

Data penyakit penyerta terbanyak dalam penelitian ini adalah scabies sebanyak 11 (6,2%) pasien. 

Penyakit penyerta lain selain scabies adalah anemia, tetralogy of fallot,  gastritis kronis, hospital-acquired 

pneumonia (HAP), syok hypovolemik, epigastric pain, artritis. Pasien yang tidak mempunyai penyakit 

penyerta sebanyak 155 (87,6%) pasien. Satu pasien dapat mempunyai lebih dari satu penyakit penyerta. 

Nilai p yaitu 0,999 menunjukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Karakterist ik 

sampel pasien Sindrom nefrotik yang menjalani rawat inap di RSUP Dr. Kariadi Semarang dapat dilihat 

pada tabel 1. 

3.2 Analisis Biaya Terapi Pada Pasien Sindrom Nefrotik Yang Menjalani Rawat Inap dengan 

Diberikan Terapi human Albumin dan Tidak Diterapi human Albumin   

Biaya yang dihitung pada penelitian ini secara garis besar adalah biaya pasien sindrom nefrotik yang 

diterapi menggunakan human albumin dan tidak diterapi dengan human albumin selama rawat inap. 

Komponen biaya medis langsung dalam penelitian ini adalah biaya albumin, biaya tindakan medik, biaya 

instalasi farmasi, biaya rawat inap, biaya dokter dan biaya laboratorium. Total biaya pada kelompok human 

albumin lebih tinggi dibanding kelompok yang tidak diterapi dengan human albumin. Biaya human albumin 

sebesar Rp 2.996.284 dan perbedaan diagnosa pada tiap pasien sindrom nefrotik, secara langsung 

mempengaruhi hasil total biaya pada kelompok terapi human albumin. Total biaya medis langsung antara 

kedua kelompok yang disajikan dalam bentuk Mean ± SD (Rp) pada tabel 2. 

Tabel 2.Rincian Biaya Medis Langsung pada Pasien Sindrom Nefrotik  yang Menggunakan human 

Albumin dan Tidak Menggunakan human albumin 

Komponen Biaya 

Mean ± SD (Rp) 

human albumin (n = 95) 
Tidak mengunakan human 

albumin (n = 82) 

Biaya human albumin 2.996.284 ± 5.539.249 - 
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Biaya Instalasi Farmasi 1.852.427 ±  2.812.729 1.812.064 ± 3.033.795 

Biaya Tindakan Medik 828.135 ± 1.530.527 1.011.455 ± 2.572.818  

Biaya Rawat Inap 3.156.365 ± 2.958.577  2.421.304± 3.156.761 

Biaya Dokter 1.127.000± 1.201.163 1.117.195 ±1.911.347  

Biaya Laboratorium 3.293.828±2.895.890  3.147.395±2.927.147  

Biaya total  13.254.041 ± 11.453.116 9.509.414± 11.131.763 

 

Biaya medis langsung pada tabel 2 kelompok terapi human albumin memiliki rata-rata biaya lebih 

besar dari pada kelompok yang tidak diterapi human albumin, kasus kelompok pasien human albumin 

banyak menerima injeksi furosemide per hari lebih banyak dibandingkan kelompok tidak diterapi human 

albumin. Menurut penelitian Ghafari et al., (2011) bahwa pemberian furosemide dan Human albumin secara 

bersamaan dapat meningkatkan volume urin dan kadar natrium, yang disebabkan adanya peningkatan GFR 

serta efek diuretik dari furosemide.  

Biaya tindakan medis meliputi biaya total pelayanan yang bersifat medis seperti tindakan 

keperawatan. biaya tindakan medis pada tabel 2 menunjukan hasil rata-rata kelompok yang tidak 

menggunakan human albumin lebih besar biayanya yaitu Rp 1.011.455 dibandingkan kelompok human 

albumin sebesar Rp 828.135. RSUP Dr. Kariadi Semarang menetapkan harga tindakan medik berdasarkan 

kondisi pasien selama di rawat inap, sehingga harga yang ditetapkan tiap pasien beragam, di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang membagi tindakan medis dalam 5 kelompok yaitu ketergantungan total, berat, sedang, 

ringan dan  minimal. 

Biaya rawat inap adalah biaya kelas perawatan yang ditetapkan RSUP Dr. Kariadi Semarang selama 

pasien dirawat di rumah sakit. Biaya rawat inap pada tabel 4.2 menujukan rata-rata pasien yang 

menggunakan human albumin lebih besar yaitu Rp 3.156.365 dari kelompok tidak menggunakan human 

albumin sebesar Rp 2.421.304, Hal ini dipengaruhi pemilihan ruang perawatan yang dipilih oleh pasien. 

Persentase penggunaan ruangan perawatan terbanyak pada kelompok yang diterapi human albumin adalah 

kelas III 64,2%, kelas II 14,7%, kelas VIP 11,5%, kelas I 8,4% dan PICU 11,57 % sedangkan kelompok 

terapi yang tidak diterapi human albumin  persentase ruangan terbanyak yaitu kelas III 70,7%, kelas II 13,2 

% , kelas I 9,7%, kelas VIP 4,87% dan PICU 1,2 % sehingga dalam penelitian ini biaya ruang perawatan 

juga berkontribusi dalam peningkatan biaya total perawatan pasien sindrom nefrotik.  

Biaya dokter yaitu biaya kunjungan dokter yang ditetapkan  RSUP Dr. Kariadi Semarang selama 

pasien dirawat di rumah sakit. Tabel 3 menunjukan rata-rata kelompok pasien human albumin sebesar Rp 

1.127.000 dan kelompok tidak menggunakan human albumin Rp 1.117.195, biaya laboratorium pada tabel 3 

menunjukan rata-rata kelompok yang menggunakan human albumin lebih besar yaitu Rp 3.293.828 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan human albumin Rp 3.147.395, hal ini disebabkan 

pada kelompok yang diterapi human albumin memiliki kadar serum albumin rata-rata antara 2-2,5 g/dL, 

maka akan diberikan terapi human albumin, menurut Formularium Nasional pemberian human albumin 

diberikan ketika kadar serum albumin kurang dari 2,5 g/dL dan dilakukan pemeriksaan laboratorium kadar 

serum albumin. Memantau peningkatan kadar serum albumin dalam darah setelah diberikan human albumin 
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sedangkan pada kelompok yang tidak diterapi human albumin memiliki kadar serum albumin rata-rata diatas 

2,5 g/dL sehingga tidak ada terapi human albumin dan pemeriksaan kadar albumin hanya diawal saat masuk 

rawat inap. 

3.3 Analisis Biaya Pasien Sindrom Nefrotik Berdasarkan Diagnosa  

Diagnosa pasien sindrom nefrotik dilakukan oleh dokter dan tertera didalam rekam medis pasien. 

Dalam penelitian ini didapatkan diagnosa sindrom nefrotik sebanyak 5 kelompok yaitu sindrom nefrotik 

tidak spesifik, sindrom nefrotik relaps, sindrom nefroti resisten steroid (SNRS), sindrom nefrotik initial 

attack dan sindrom nefrotik kongential. Total biaya pasien berdasarkan diagnosa dapat dilihat dari tabel 3 

Tabel  3 Total Biaya Rawat Inap Pasien Penyakit Sindrom Nefrotik Berdasarkan Diagnosa 

 

Total biaya rata-rata pada pasien sindrom nefrotik yang menggunakan human albumin memiliki nilai 

rupiah lebih besar yaitu Rp 13.254.041 dibandingkan pasien yang terdiagnosa sindrom nefrotik tanpa 

menggunakan human albumin sebesar Rp 9.509.941. Perbedaan total biaya ini disebabkan pemberian 

produk human albumin pada kelompok yang menggunakan human albumin, didapatkan total besarnya biaya 

albumin sebesar Rp 2.996.284 pada keseluruhan diagnosa. Pada kelompok human albumin terdapat 

diagnosa sindrom nefrotik kongetinal yang menyumbang biaya sebesar Rp 12.383.490 ± 5.899.982. 

Pasien sindrom nefrotik unspesified pada kelompok  yang menggunakan human albumin lebih besar 

yaitu Rp 16.405.745 dari pada kelompok tidak menggunakan human albumin Rp10.224.451. Penyebab 

besarnya biaya rawat inap pada pasien sindrom nefrotik unspesified adalah tingginya biaya laboratorium Rp 

4.261.970, biaya albumin Rp 3.679.407, biaya rawat inap Rp 3.740.244 dan biaya instalasi farmasi Rp 

2.379.972 dibanding kelompok yang tidak menggunakan human albumin.  

Kelompok yang menggunakan human albumin yang terdiagnosa sindrom nefrotik initial attack 

memiliki biaya rawat inap lebih besar yaitu Rp  5.434.152 dibandingkan kelompok yang tidak menggunakan 

human albumin sebesar Rp  2.781.934, hal ini sebabkan terdapat tingginya biaya albumin sebesar Rp 

1.457.191, biaya rawat inap sebesar Rp 1.228.875 dan biaya instalasi farmasi sebesar Rp 723.523 

dibandingkan kelompok yang tidak menggunakan human albumin. 

Diagnosis 

Mean ± SD (Rp) 

Total Biaya human albumin 

(n = 95 ) (%) 

 Total Biaya Tidak 

menggunakan human 

albumin (n = 82) (%) 

Sindrom nefrotik Unspecified 16.405.745 ± 12.895.382 10.224.451 ± 10.137.473 

Sindrom nefrotik Relaps 4.845.161 ± 2.849.729 4.080.966 ± 3.351.024 

Sindrom nefrotik Resisten Steroid 

(SNRS) 10.807.977 ± 6.368.860 11.415.967 ± 15.353.624 

Sindrom nefrotik Initial Attack 5.434.152 ± 3.789.275 2.781.934 ± 821.344 

Sindrom nefrotik Kongential 12.383.490 ± 5.899.982 - 

Total 13.254.041 ± 11.453.116 9.509.941 ± 11.131.763 
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Pada kelompok pasien sindrom nefrotik yang terdiagnosa SNRS memiliki Mean ± SD lebih besar 

dibandingkan kelompok pasien yang menggunakan human albumin, hal ini dikarenakan tingginya biaya 

tindakan medik pada kelompok yang tidak menggunakan human albumin yaitu sebesar Rp 4.543.960 

dibandingan biaya tindakan medik kelompok yang menggunakan human albumin hanya sebesar Rp 361.022. 

Biaya instalasi farmasi pada kelompok yang tidak menggunakan human albumin lebih besar yaitu Rp 

4.333.820 dibandingkan kelompok yang menggunakan human albumin sebesar Rp 1.253.528. 

 

Tabel  4 Rata- Rata Biaya Pengobatan Pasien Sindrom nefrotik Berdasarkan Waktu Pengukuran 

Kadar Albumin 

 

Lama rawat inap dalam penelitian ini memiliki hasil yang sangat variasi, sehingga untuk melihat data 

total biaya pengobatan pasien sindrom nefrotik, maka dibagi menjadi 4 kelompok yaitu < 7 hari, 7-14 hari, 

15-21 hari dan >21 hari. Berdasarkan pada tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa semakin lama pasien di ruang 

perawatan RSUP Dr. Kariadi Semarang maka semakin besar biaya rata-rata total pengobatan yang 

ditanggung.  

Menurut penelitian Vincent et al (2006) menyebutkan bahwa terapi  pemberian human albumin 

dapat penurunan 4,6% mortalitas, 513 nyawa diselamatkan di antara 11.137 pasien yang disertakan, 

perkiraan harapan hidup untuk setiap kehidupan yang diselamatkan selama 9,8 tahun. Biaya per kehidupan 

yang diselamatkan diperkirakan € 6,037 dan biaya per tahun hidup dihemat sebesar € 617. 

Fungsi setiap organ tubuh dan pemulihannya akan terganggu bila tubuh dalam kondisi kekurangan 

albumin dan berpotensi terjadinya infeksi  (Saunders et al., 2011). (Naber et al., 1997) melaporkan bahwa 

penurunan serum albumin selama dirumah sakit dapat meningkatkan sekitar 2,7 kali komplikasi penyakit, 

memperpanjang lama rawat 6,3 – 11,9 kali dan meningkatkan biaya rawat 1,76 – tidak terbatas 

dibandingkan dengan yang status albumin normal. (Budiningsari, 2004) Lamanya pasien di rawat di rumah 

sakit menambah besar resiko untuk terjadinya malnutrisi dan menurunkan kadar serum albumin.  

3.4 Pengunan Dosis human albumin  

Dosis penggunaan human albumin dibagi menjadi dua kelompok yaitu dosis yang digunakan pada 

pasien anak-anak pada rentang umur 0-19 tahun dan dosis yang digunakan pada pasien dewasa dengan 

Waktu Pengukuran 

Mean ± SD (Rp) 

Rata- Rata biaya 

pengobatan Sindrom 

nefrotik yang 

menggunakan human 

albumin  

(n = 95) 

Rata-Rata biaya pengobatan 

Sindrom nefrotik yang tidak 

mengunakan human albumin (n = 

82) 

< 7 Hari 5.167.400 ± 2.531.128 4.750.084 ± 6.192.689 

7-14 Hari 14.205.621 ± 6.318.146 10.386.680 ± 4.772.366 

15-21 Hari 29.697.002 ± 17.139.765 30.620.825 ± 22.185.466 

> 21 Hari  28.414.328 ± 11.744.008 29.112.596 ± 18.231.130 
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rentang umur 20-65 tahun. Pada tabel 4.4 memperlihatkan pengaruh pemberian dosis terhadap perubahan 

kadar dan biaya total rata-rata antara kedua kelompok tanpa penggunaan human albumin dan menggunakan 

human albumin yang dibuat dengan rentang kadar tertentu yaitu ≤ 30 gr, 31 – 60 gr, 61 – 110 gr, ≥ 120 gr. 

Sedian yang terdapat di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang terdapat dalam penelitian ini yaitu ada tiga 20% 

100 ml, 20% 50 ml, 5% 50 ml. 

Tabel  5 Penggunaan Dosis Anak dan Dewasa Pada Pasien Sindrom Nefrotik terhadap 

Perubahan Kadar Albumin dan Biaya Total rata-rata 

a. Dosis Anak-anak 0-19 th 

Dosis Perubahan Kadar p Biaya Total Rata (Rp) p 

Tanpa Human 

albumin 

0,35 ± 0,34 

0,419 

7.504.845 ± 10.896.192,21 

<0,001 

human albumin   

≤ 30 gr 0,49 ± 0,41 5.115.294 ± 2.624.039,84 

31 – 60 gr 0,35 ± 0,25 10.064.712 ± 6.754.592,01 

61 – 110 gr 0,32 ± 0,13 19.020.920 ± 14.451.746,61 

≥ 120 gr 0,35 ± 0,35 14.684.749 ± 4.373.029,06 

 

b. Dosis Dewasa 20-65 th 

Dosis Perubahan Kadar p Biaya Total Rata-rata (Rp) p 

Tanpa Human 

albumin 

0,22 ± 0,15 

<0,001 

12.984.000 ± 10.845.304,96 

0,001 

human albumin   

≤ 30 gr 0,46 ± 0,10 12.588.181 ± 7.791.120,44 

31 – 60 gr 0,38 ± 0,12 17.728.517 ± 9.191.210,24 

61 – 110 gr 0,45 ± 0,23 16.281.920 ± 5.034.949,45 

≥ 120 gr 0,34 ± 0,15 27.170.149 ± 6.429.462,55 

 

Pada dosis anak-anak memiliki perubahan kadar albumin yang tidak signifikan dengan nilai p 0,419, 

disebabkan karena nilai kadar albumin rata-rata perubahan pada kelompok yang tidak menggunakan dan 

menggunakan human albumin tidak jauh berbeda. Hal ini berbeda dengan dosis pada dewasa yang 

menunjukan antara kedua kelompok yang dibandingkan memiliki perbedaan yang bermakna dengan nilai p 

<0,001.  

Yulianda et al., (2020) menyebutkan terapi injeksi human albumin memiliki rata-rata peningkatan 

kadar yang  lebih besar dan rute pemberian intervena lebih efektif dibandingkan dengan bentuk sediaan 

human albumin oral. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Purwoko et al., (2019) yang menyatakan 

bahwa perubahan kadar albumin pasien yang menggunakan terapi human albumin 20% lebih besar 

dibanding vip albumin yang diberikan dengan dosis 2 x sehari. Penelitian Nugroho (2016) bahwa perubahan 

kadar albumin pasien yang menggunakan human albumin 20% lebih tinggi dibanding dengan peningkatan 

albumin pasien yang menggunakan terapi ekstrak ikan gabus. 
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Biaya total rata-rata pada kelompok dengan dosis anak-anak dan dewasa memiliki hasil yang sama 

yaitu ada perbedaan bermakna dengan nilai p <0,001, hal ini disebabkan terkait seberapa banyak sediaan 

human albumin berdasarkan kadar yang diberikan pada pasien kelompok pasien yang menggunakan human 

albumin dan berdasarkan biaya laboratorium antara kedua kelompok.  

1.5 Efektifitas Penggunaan human Albumin Berdasarkan Perubahan Kadar Serum Albumin   

  Pada pasien sindrom nefrotik yang mengalami hipoalbuminemia disebabkan oleh proteinuria masif 

mengakibatkan penurunan tekanan onkotik plasma, dalam hal ini mempertahankan tekanan onkotik plasma, 

hati berusaha meningkatkan sintesis albumin. Diet tinggi protein dapat meningkatkan sintesis albumin hati 

tetapi dapat mendorong peningkatan ekskresi albumin melalui urin (Yuliana, 2020) 

 

Tabel 6 Rata-Rata Perubahan Kadar Serum Albumin Pada Masing-Masing Kelompok Pasien 

Sindrom nefrotik 

 

Keterangan : * Signifikan (p < 0,05); € Kruskal Wallis; ‡ Mann whitney 

Data rata-rata perubahan kadar albumin pada masing-masing kelompok dapat dilihat pada tabel 6 

Perubahan kadar albumin didapat dari selisih kadar awal dan akhir antara kedua kelompok. Uji normalitas 

pada perubahan kadar serum menggunakan uji shapiro-wilk karena sampel kurang dari 50. Pada hasil uji 

normalitas didapatkan hasil tidak signifikan (≥ 0,05) untuk segala kelompok. Perubahan kadar serum 

albumin pada pasien sindrom nefrotik antara kedua kelompok yang diuji Mann Whitney karena terdapat 2 

kelompok, terdapat perbedaan bermakna dengan nilai p < 0,001. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawati (2014), peningkatan albumin sebesar 1,26 gram/dL setelah 3 hari pemberian 

albumin teknologi nano pada penderita hipoalbuminemia, akan tetapi agar lebih menguatkan hasil penelitian 

terhadap perubahan kadar serum albumin maka perubahan kadar serum albumin dibagi menjadi 4 waktu 

pengukuran berdasarkan lama rawat inap yaitu <7 hari, 7-14 hari, 15-21 hari dan > 21 hari. Penelitian 

perubahan kadar serum albumin berdasarkan waktu pengukuran didapatkan hasil ada perbedaan bermakna 

pada waktu pengukuran di hari < 7 hari  dengan nilai p 0,025 dan 15-21 hari dengan nilai p 0,008. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Horowitz dan Tai (2007), pasien sindrom nefrotik dengan hipoalbuminemia 

merupakan penanda morbiditas dan mortalitas pada anak dengan penyakit kritis. Studi retrospektif yang 

membandingkan kelompok pasien hipoalbuminemia dan kelompok dengan kadar albumin normal pada 

pasien di ruang PICU menunjukkan bahwa pada kelompok hipoalbuminemia lama rawat inap di PICU lebih 

Waktu 

Pengukuran 

Kelompok 
p 

human albumin Non human albumin 

< 7 hari 0,42 ± 0,30 0,31 ± 0,34 0,025‡* 

7 – 14 hari 0,44 ± 0,31 0,34 ± 0,25 0,094‡ 

15 – 21 hari 0,37 ± 0,14 0,18 ± 0,08 0,008‡* 

> 21 hari 0,37 ± 0,25 0,18 ± 0,05 0,354‡ 

p 0,958€ 0,432€  
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lama (8,1 hari) dibandingkan dengan kelompok dengan kadar albumin normal (4,4 hari). Kelompok 

hipoalbuminemia memiliki harapan hidup yang lebih rendah dan tingkat kegagalan organ yang lebih tinggi. 

 Perubahan kadar albumin juga dipengaruhi oleh perbedaan diagnosa pasien sindrom nefrotik. Lebih 

dari 93% anak-anak yang mengalami kekambuhan memiliki kekurangan gizi dan kadar serum albumin  ≤1,5 

g / dl (Gebrehiwot et al, 2020). Pada penelitian Gordillo (2009), menyebutkan kebanyakan anak yang 

mengalami kekambuhan (relaps) dan pasien terdiagnosa sindrom nefrotik resisten steroid memiliki kelainan 

FSGS (focal segmental glomerulosclerosis) cenderung memiliki kadar serum albumin rendah yaitu 

<2,5g/dL, berbeda dengan pasien sindrom nefrotik kongenital didapatkan kadar serum yang di bawah 1,0 

g/dL pada saat awal diagnosa. Sindrom nefrotik idiopatik pada anak, sebagian besar (80-90%) mempunyai 

gambaran patologi anatomi berupa kelainan minimal. Sebagian besar SNKM (Sindrom nefrotik kelainan 

minimal) (94%) mengalami remisi total (responsif) yang artinya lebih cepat dalam penyembuhan dan 

peningkatan kadar albumin, sedangkan pada FSGS (focal segmental glomerulosclerosis) 80-85% tidak 

responsif (resisten steroid)(Trihono, 2012).  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa:  

1. Gambaran biaya medis langsung pada kelompok yang menggunakan human albumin Rp 13.254.041 

dan kelompok yang tidak menggunakan human albumin Rp 9.509.414. 

2. Ada perbedaan penggunaan dosis total human albumin anak dan dewasa pada pasien sindrom nefrotik 

terhadap perubahan kadar albumin dan biaya total rata-rata. 

3. Ada perbedaan luaran klinik pada kadar serum albumin 2-3,5 g/dL berdasarkan waktu pengukuran < 7 

dan 15-21 hari, tidak ada perbedaan  pada waktu pengukuran 7- 14 dan > 21 hari. 
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