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INTISARI 

 

ARIWIJAYA, I., 2017, ANALISIS EFEKTIVITAS BIAYA PENGOBATAN 

DIABETES MELITUS TIPE II DENGAN METFORMIN DAN 

GLIBENKLAMIN PADA PASIEN RAWAT INAP DI RSUD SUKOHARJO 

TAHUN 2016, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, UNIVERSITAS SETIA 

BUDI, SURAKARTA. 

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik yang di tandai dengan 

kenaikan kadar gula darah terus menerus yang bersifat menahun karena 

abnormalitas metabolism lemak, protein dan karbohidrat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektivitas biaya antara terapi menggunakan metformin dan 

glibenklamid pada pasien diabetes mellitus tipe II di RSUD sukoharjo. 

Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode CEA (Cost-

effectiveness Analysis). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pengambilan data 

secara retrospektif. Penelitian nini menggunakan data sekunder pasien diabetes 

mellitus tipe II periode Januari-Desember 2016. Sampel penelitian ini adalah 

pasien diabetes mellitus tipe II yang menjalani rawat inap di RSUD          

sukoharjo 2016 yang memenuhi kriteria inklusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metformin lebih cost-effectiveness 

dari pada glibenklamid dilihat dari efektivitas terapi penggunaan metformin              

sebesar 78,12% dan glibenklamid sebesar 72,73% dan total biaya penggunaan 

metformin sebesar Rp. 3.555.458,8 dan glibenklamid sebesar Rp. 4.730.478,3 

untuk pengobatan diabetes mellitus tipe II padsa pasien rawat inap di RSUD 

Sukoharjo tahun 2016. 

 

Kata kunci: Analisis efektivitas biaya, diabetes melitus, metformin, glibenklamid.  
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ABSTRACT 

 

ARIWIJAYA, I., 2017, COST EFFECTIVENESS ANALYSIS OF 

DIABETES MELITUS TIPE II TREATMENT USING METFORMIN AND 

GLIBENKLAMID INPATIENT AT RSUD SUKOHARJO 2016, SKRIPSI, 

FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY, SURAKARTA. 

Diabetes mellitus is metabolic disease in mark with a rise in blood sugar 

concentration continuous perennials having the character of teratology because fat 

metabolism, in protein and carbohydrates. The purpose of this research as analyze 

the effectivity of type II diabetes mellitus in patient medical treatment who uses 

metformin and glibenclamide at RSUD sukoharjo 2016. 

This research was conducted using method CEA (Cost-effectiveness 

Analysis). This research is descriptive such date is retrospective. This study were 

analyze using secondary data of diabetes mellitus type II on Januari-       

Desember 2016. Sample for the research in patients diabetes mellitus type II who 

underwent inpatient at RSUD sukoharjo 2016 which fulfilled the criteria 

inclusion. 

The research results show that metformin more cost-effectiveness of 

glibenclamide is viewed from its effectivity therapy the use of metformin                   

of 78,12 % and glibenclamide of 72,73 % and total cost of metformin use         

Rp. 3.555.458,8 and glibenclamide Rp. 4.730.478,8 for treatment of type II 

diabetes mellitus in patients at RSUD sukoharjo 2016. 

 

Keywords: Cost-effectiveness Analyisis, Diabetes Mellitus, Metformin, 

Glibenclamide. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pelayanan 

kesehatan dirasakan semakin meningkat sebagai akibat dari berbagai faktor, yaitu 

perubahan pola penyakit dan pola pengobatan. Peningkatan penggunaan 

tekhnologi canggih, peningkatan permintaan masyarakat dan perubahan ekonomi 

global. Masalah biaya kesehatan (rumah sakit, dokter, obat, dan lain-lain) sejak 

beberapa tahun terakhir telah banyak menarik perhatian, tidak saja di kalangan 

dunia kesehatan tetapi juga di luar kalangan dunia kesehatan. Sementara itu sesuai 

dengan kebijakan pemerintah, tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih 

mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dalam menjawab berbagai 

tantangan tersebut diperlukan pemikiran-pemikiran khusus dalam meningkatkan 

efisiensi atau penggunaan dana secara lebih rasional (Mustafidah 2006). 

Biaya pelayanan kesehatan khususnya biaya obat telah meningkat tajam 

dalam beberapa tahun terakhir dan kecenderungan ini tampaknya akan terus 

berlanjut. Hal ini disebabkan karena populasi pasien usia lanjut yang terus 

meningkat dengan konsekuensi meningkatnya penggunaan obat, adanya obat-obat 

baru yang lebih mahal, dan perubahan pola pengobatan. Informasi biaya dapat 

digunakan sebagai petunjuk untuk keperluan perencanaan berupa penyusunan 

anggaran, penyusunan kebijakan dan kebutuhan peramalan (Trisnantoro 2005). 

Perkembangan farmakoepidemiologi saat ini tidak hanya meneliti 

penggunaan dan efek obat dalam hal khasiat (efficacy) dan keamanan (safety) saja, 

tetapi juga menganalisis dari segi ekonominya. Studi khusus yang mempelajari 

hal tersebut dikenal dengan nama farmakoekonomi (Trisna 2007). 

 Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu masalah kesehatan yang 

besar. Diabetes Melitus, penyakit gula, atau kencing manis adalah suatu penyakit, 

di mana tubuh penderitanya tidak bisa secara otomatis mengendalikan tingkat gula 

(glukosa) dalam darahnya. Diabetes Melitus di klasifikasikan atas dua yakni 
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Diabetes Melitus Tipe I (IDDM) dan Diabetes Melitus tipe II (NIDDM) 

(Harmanto Ning 2005). 

Data IDF (Internasional Diabetes Federation) menunjukan bahwa jumlah 

penderita Diabetes Melitus di dunia pada tahun 2012 telah mencapai 371 juta 

orang dari usia 20-79 tahun. Dimana terdapat 10 negara di dunia yang mempunyai 

data terbanyak yaitu, Negara Cina yang mencapai 92.3 juta orang yang mengidap 

penyakit Diabetes Melitus, India 63 juta orang, 24.1 juta orang di Negara Amerika 

Serikat, 13.4 juta orang di Negara Brasil, 12.7 juta orang di Negara Rusia, di 

Negara Meksiko 10.6 juta orang, di Negara Indonesia 7.6 juta orang, 7.5 juta 

orang di Negara Mesir, di Negara Jepang mencapai 7.1 juta orang, dan Negara 

Pakistan 6.6 juta orang yang mengidap Diabetes Melitus. Berdasarkan data dari 

IDF tahun 2012 kasus Diabetes Melitus mencapai jumlah 7.6 juta di Indonesia 

dengan usia 20-79 tahun, dengan angka prevalensi standar WHO 5.14 %, dimana 

angka kematian yang diakibatkan mencapai 155.465.  

Penyakit Diabetes Melitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai 

dengan kenaikan kadar gula darah terus–menerus yang bersifat menahun karena 

abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein dan dapat menyebabkan 

komplikasi akut dan kronik. Selain itu disebabkan karena kekurangan hormon 

insulin, baik secara relatif maupun absolut di dalam tubuh. Penderita Diabetes 

Melitus yang terlalu parah menjalani amputasi anggota tubuh karena terjadi 

pembusukan (Depkes 2009). 

Metformin mempunyai mekanisme kerja yang tepat, walaupun demikian 

metformin dapat memperbaiki sensitivitas hepatik dan periferal terhadap insulin 

tanpa menstimulasi sekresi insulin serta menurunkan absorpsi glukosa dari saluran 

lambung-usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan 

hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat 

tunggal. Menurunkan konsentrasi gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe II 

(tidak tergantung insulin) tanpa meningkatkan sekresi insulin dari sel beta (β) 

pankreas. 

Glibenklamid mempunyai mekanisme kerja yang sangat kompleks yaitu 

merangsang fungsi sel beta dan meningkatkan sekresi insulin serta memperbaiki 
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kerja perifer dari insulin sehingga dengan demikian golongan sulfonilurea berguna 

dalam penatalaksanaan pasien Diabetes Melitus tipe II dimana pankreasnya masih 

mampu memproduksi insulin. Penggunaan glibenklamid dapat menyebabkan 

hipoglikemi, sehingga pengobatan dengan golongan ini dianjurkan dimulai 

dengan dosis rendah. 

Terapi kombinasi glibenklamid dan metformin sangat dianjurkan bila 

sasaran pengendalian kadar glukosa darah puasa dan sesudah makan belum 

tercapai dengan terapi glibenklamid saja. Dosis dimulai dengan dosis rendah 

kemudian dinaikkan secara bertahap sesuai dengan respon. Penggunaan 

kombinasi beberapa antidiabetik lebih dianjurkan daripada meningkatkan dosis 

satu macam antidiabetik yang dapat meningkatkan resiko toksisitas dan efek 

samping. Dua atau lebih antidiabetik dengan mekanisme aksi yang berbeda bila 

digunakan secara bersama dapat memberikan manfaat yang lebih baik dalam 

mengontrol kadar glukosa darah (Perkeni 2006). 

Penggunaan antidiabetik pada penderita Diabetes Melitus tipe II 

merupakan hal penting ketika pengaturan pola hidup tidak memberikan hasil yang 

memuaskan. Menurut American Diabetes Association (ADA), antidiabetik 

glibenklamid dan metformin merupakan pilihan yang tepat untuk pasien Diabetes 

Melitus tipe II dengan tingkat keparahan ringan dan menengah. Metformin 

terbukti mengurangi kejadian Diabetes Melitus tipe II sebesar 37,5%, sedangkan 

glibenklamid sebanyak 12,5%. Penggunaan insulin sebagai antidiabetik berbeda 

antar individu, sehingga diperlukan penyesuaian dosis pada tiap pasien. Pasien 

Diabetes Melitus pada awalnya memerlukan insulin kerja sedang, kemudian 

ditambahkan insulin kerja singkat untuk mengatasi hiperglikemia setelah makan 

(ADA 2009). 

Menilik dari penelitian sebelumnya mengenai pengobatan Diabetes 

Melitus tipe II, adalah penelitian dari: 

1. Wiyardani (2005). Penelitian tentang faktor risiko Diabetes Melitus tipe II 

pernah dilakukan oleh Wiyardani di Rumah sakit Sangklah Denpasar, Bali. 

Hasil penelitian mendapatkan bahwa orang yang konsumsi seratnya rendah 

memiliki risiko 2-3 kali lebih besar terhadap Diabetes Melitus tipe II 
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dibandingkan orang yang konsumsi serat tinggi, obesitas, riwayat keluarga dan 

hipertensi secara signifikan menunjukkan hubungan yang bermakna dengan 

kejadian Diabetes Melitus tipe II. 

2. Fatmawati (2010). Meneliti tentang Diabetes Melitus tipe II di rumah sakit 

Umum Daerah Sunan Kalijaga, Demak. Dari hasil penelitian dapat di 

simpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian Diabetes Melitus 

tipe II antara lain riwayat keluarga, umur, tingkat pendidikan, obesitas, 

aktivitas fisik, aktivitas merokok. 

3. Analisis efektivitas biaya atau sering dikenal dengan Cost Effectiviness 

Analysis (CEA) merupakan salah satu dari empat studi analisis dalam bidang 

farmakoekonomi. Cost Effectiviness Analysis (CEA) adalah tipe analisis yang 

membandingkan biaya suatu intervensi pelayanan kesehatan untuk menilai 

sejauh mana biaya itu dianggap sebagai pemberian nilai mata uang        

(Phillips dan Thompson 2009). 

4. Lili muanelina et al. (2001-2002). Meneliti tentang cross-sectional dengan 

menggunakan data sekunder mengenai pengobatan demam tifoid anak. 

Sebanyak 97 penderita diberi pengobatan antibiotika kloramfenikol dan 49 

pasien diberi seftriakson. Usia pasien berkisar antara 1-15 tahun. Lama 

perawatan di rumah sakit berkisar antara 3-12 hari, dengan rata-rata hari     

rawat 4,408 hari untuk pasien anak yang diberikan seftriakson dan 6,598 hari 

untuk pasien anak yang diberikan kloramfenikol. Pada analisis efektivitas biaya 

pengobatan demam tifoid pada anak menunjukkan seftriakson lebih efektif 

biaya dibandingkan dengan kloramfenikol. 

 Cost-Analysis, yaitu tipe analisis yang sederhana yang mengevaluasi 

intervensi-intervensi biaya. Cost-Analysis dilakukan untuk melihat semua biaya 

dalam pelaksanaan atau pengobatan, dan tidak membandingkan pelaksanaan, 

pengobatan atau evaluasi efikasi (Tjandrawinata 2000). 

Penelitian mengenai analisis efektivitas biaya pengobatan Diabetes 

Melitus tipe II dengan metformin dan glibenklamid pada pasien rawat inap tidak 

cost efektif sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

analisis efektivitas biaya pengobatan Diabetes Melitus tipe II dengan metformin 
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dan glinbenklamid, serta memilih Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo sebagai 

tempat penelitian karena penelitian mengenai analisis efektivitas biaya 

pengobatan Diabetes Melitus tipe II dengan metformin dan glibenklamid pada 

pasien rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukoharjo juga tidak cost 

efektif sehingga diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi 

pertimbangan penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pengobatan 

kepada pasien sehingga tercapai keberhasilan terapi yang optimal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Berapa besar persentase efektivitas terapi penggunaan metformin dan           

glibenklamid untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap 

di RSUD Sukoharjo tahun 2016? 

2. Berapa besar biaya rata-rata terapi yang menggunakan metformin dan 

glibenklamid untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap 

di RSUD Sukoharjo tahun 2016?   

3. Manakah yang lebih Cost-effectiveness antara terapi menggunakan metformin 

dan glibenklamid untuk pengobatan Diabtes Melitus tipe II pada pasien rawat 

inap di RSUD Sukoharjo tahun 2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Persentase efektivitas terapi penggunaan metformin dan glibenklamid untuk 

pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap di RSUD 

Sukoharjo tahun 2016. 

2. Total biaya terapi yang menggunakan metformin dan glibenklamid untuk 

pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawaat inap di RSUD 

Sukoharjo tahun 2016. 

3. Cost-effectiveness antara terapi Diabetes Melitus antara metformin dan 

glibenklamid untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap 

di RSUD Sukoharjo tahun 2016. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Rumah Sakit, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan di kemudian hari untuk mengetahui pengobatan Diabetes Melitus  

tipe II guna meningkatkan pelayanan kesehatan. 

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

penelitian efektivitas biaya antara terapi menggunakan metformin dan 

glibenklamid untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap 

di RSUD Sukoharjo. 

3. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka masyarakat 

mengetahui efektiivitas biaya pengobatan Diabetes Melitus tipe II dengan 

metformin dan glibenklamid. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Diabetes Melitus 

1. Definisi 

Diabetes Melitus adalah gangguan karbohidrat metabolisme di mana kerja 

insulin berkurang, penurunan aktivitas insulin, atau kombinasi dari kedua faktor 

tersebut. Hal ini ditandai dengan hiperglikemia. Diabetes Melitus ini terjadi 

karena kerusakan jaringan atau pembuluh darah yang kemudian dapat 

menyebabkan komplikasi yang berat seperti retiopati, nefropati, penyakit jantung 

dan kaki ulserasi (Sweetman 2009). 

Diabetes Melitus merupakan gangguan metabolisme yang di tandai dengan 

hiperglikemia karena kerusakan pada sekresi insulin. Dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan komplikasi yang dapat mempengaruhi mata, ginjal dan syaraf, serta 

meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler. Selain itu disebabkan karena 

kekurangan hormon insulin, baik secara relatif maupun absolut di dalam tubuh. 

(Canadian Diabetes Association 2013). 

Menurut American Diabetes Association (2015), diabetes merupakan suatu 

penyakit kronis kompleks yang membutuhkan perawatan medis yang lama atau 

terus menerus dengan cara mengendalikan kadar gula darah untuk mengurangi 

resiko muktifaktorial. 

2. Etiologi 

Ada bukti yang menunjukkan bahwa etiologi Diabetes Melitus bermacam 

macam. Meskipun berbagai lesi dan jenis yang berbeda akhirnya akan mengarah 

pada insuflensi insulin, tetapi determinan genetik biasanya memegang peranan 

penting pada mayoritas penderita Diabetes Melitus. Manifestasi klinik dari 

Diabetes Melitus terjadi jika lebih dari 90% sel sel betatelah rusak. Pada Diabetes 

Melitus dalam bentuk yang lebih berat, sel sel beta telah dirusak semuanya, 

sehingga insulinopenia dan semua kelainan metabolik yang berkaitan dengan 

defisiensi insulin (Price and Wilson 2005). 
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3. Klasifikasi Diabetes Melitus 

Klasifikasi Diabetes Melitus menurut ADA (2009) adalah sebagai berikut: 

3.1. Diabetes tipe I. Hasil dari destruksi sel beta, biasanya menjadi 

defisiensi insulin yang absolut. Kapasitas normal sel beta pangkreas untuk 

mengekskresikan insulin dari pengeluaran normal yang diinginkan untuk kontrol 

karbohidrat, lemak dan metabolisme protein (Koda-Kimble and Carslisle 2011). 

3.2. Diabetes tipe II. Hasil dari kerusakan sekresi insulin dengan latar 

belakang resisten insulin. Pada awal resistensi insulin, penggunaan glukosa oleh 

jaringan yang rusak, keluaran glukosa hepar atau produksi ditingkatkan, dan 

kelebihan glukosa diakumulasi disirkulasi sistemik. Diabetes tipe II dihubungkan 

dengan penyakit bervariasi, meliputi obesitas, hyperlipidemia, atherosclerosis, dan 

hipertensi (Koda-Kimble and Carslisle 2011). 

3.3. Diabetes Gestasional. Diabetes Gestasional merupakan 7% akibat 

dari kehamilan dan didefenisikan sebagai tidak toleransi karbohidrat dengan onset 

atau pengenalan pertama selama kehamilan (Koda-Kimble and Carslisle 2011). 

3.4. Diabetes Spesifik. Tipe diabetes dengan spesifik lain karena 

kerusakan genetik pada fungsi sel beta, kerusakan pada aksi insulin, penyakit 

eksokrin pangkreas (seperti cystic fibrosis) dan obat tranpalantasi organ. 

Kebanyakan bentuk ini dihubungkan dengan mutasi kromososm 12. 

Pada faktor transkripsi hati yang menunjuk pada faktor nukleus hati   

(Heart Nucleus Factor) 1a. Bentuk kedua dihubungkan dengan mutasi pada gen 

glukokinase pada kromosom 7p dan hasilnya molekul glukokinase tidak sempurna 

(ADA 2009). 

4. Gejala dan Diagnosis Diabetes Melitus 

 Kriteria untuk diagnosis Diabetes Melitus antara lain gula darah         

puasa ≥7,0 mmol/L (≥126 mg/dL), konsentrasi gula darah acak ≥ 11,1 mmol/L 

(≥200 mg/dL) dan gula darah 2 jam ≥ 11,1 mmol/L (≥200 mg/dL) dengan     

beban 75 gram tes toleransi gula secara oral. Gejala Diabetes Melitus antara lain: 

Polydipsia, Polyuria, Polypagia, penurunan berat badan dan koma diabetic 

(Kasper et al. 2005). 
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5. Komplikasi 

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menimbulkan 

komplikasi akut. Menurut PERKENI komplikasi Diabetes Melitus dibagi menjadi 

2 kategori yaitu: 

5.1. Komplikasi akut diabetes melitus. Komplikasi akut diabetes melitus 

meliputi ketosi dosis diabetic, hiperosmolar nonkitotik dan hipogikemi. 

5.2. Komplikasi menahun diabetes melitus. Komplikasi menahun 

diabetes melitus dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: komplikasi 

makroangiopati, mikroangiopati dan neoropati. Contoh dari komlikasi 

makroangiopati adalah pembuluh darah jantung, pembuluh darah tepi dan 

pembuluh darah otak. Contoh dari komplikasi mikroangiopati adalah retonipati 

dan nefropati diabetik. 

6. Penatalaksanaan 

Penatalaksanaan pada pasien diabetes melitus tipe II Menurut      

PERKENI (2006) terdapat dua macam penatalaksanaan diabetes melitus yaitu: 

6.1. Terapi tanpa obat. 

a. Pengaturan diet. 

Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan terapi diabetes. Diet yang 

dianjurkan adalah makanan dengan komposisi seimbang dalam hal 

karbohidrat, protein dan lemak. Jumlah kalori yang disesuaikan dengan 

pertumbuhan, status gizi, umur, stress akut dan kegiatan fisik yang pada 

dasarnya ditunjukan untuk mencpai dan mempertahankan berat badan ideal. 

Penurunan berat badan telah dibuktikan dengan mengurangi risestensi insulin 

dan memperbaiki respon sel-sel beta terhadap stimulus glukosa. Dalam salah 

salah satu penelitian HbA1c sebanyak 0,6% dan setiap kg penurunan berat 

badan dihubungkan dengan 3-4 bulan tambahan waktu harapan hidup. 

b. Olah raga. 

Berolah raga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah 

tetap normal. Olah raga yang disarankan adalah yang bersifat CRIPE 

(Continuous, Rhymical, Interval, Endurence, Training) dan kesesuaian 

dengan kemampuan serta kondisi penderita, beberapa olah raga yang 

disarankan antara lain: Jalan, Lari, Bersepada dan berenang. Dengan latihan 
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ringan yang teratur setiap hari, dapat memperbaiki metabolisme glukosa, 

asam lemak, ketone bodies dan merangsang sintesis glikogen. 

6.2. Terapi dengan obat. Apabila penatalaksanaan terapi tanpa obat 

belum berhasil mengendalikan kadar glukosa darah penderita, maka perlu 

dilakukan langkah berikutnya berupa penatalksanaa terapi obat. Terapi obat dapat 

dilakukan dengan antidiabetik oral, terapi insulin atau kombinasi keduanya 

(Anonim 2006). 

6.3. Antidiabetika oral. Obat-obat hipogikemik oral terutama ditujukan 

untuk membantu penanganan pasien diabetes melitus diabetes tipe II. Pemilihan 

obat hipoglikemik oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes. 

Bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan kondisi pasien, farmakoterapi 

hipeglikemik oral dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau 

kombinasi dua obat. Pemilihan dan penentuan regimen hipoglikemik yang 

digunakan harus mempertimbangkan tingkat keparahan pasien (Tingkat glikemia) 

serta kondisi kesehatan pasien setara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan 

komplikasi yang ada (PERKENI 2005). Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat 

antideabetik oral dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu: 

a. Sulfonylurea 

Sulfonylurea menstimulasi sel-sel beta dari pulau Langerhans, sehingga 

sekresi insulin ditingkatkan. Disamping itu kepekaan sel-sel beta bagi kadar 

glukosa darah juga diperbesar melalui pengaruhnya atas protein transport 

glukosa. Obat ini hanya efektif pada penderita NIDDM (tidak tergantung 

insulin) yang tidak begitu berat, yang sel-sel betanya masih bekerja cukup 

baik. 

Contoh obat golongan sulfonylurea antara lain: Glibenklamid, tolbutamida, 

klorplopamida, tolazamida, glipizide, dan glikidon (Tjay 2002). 

b. Meglitinid: Repaglinida 

Repaglinida dan nateglinida merupakan golongan meglitinid, mekanisme 

kerjanya sama dengan sulfonylurea tetapi struktur kimianya sangat berbeda. 

Golongan ADO ini merangsang insulin dengan menutup kanal K yang       

ATP-independen di sel beta pangkreas (Gunawan 2007). 
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c. Biguanid 

Metformin satu-satunya golongan biguanid yang tersedia, mempunyai 

mekanisme kerja berbeda dengan sulfonylurea, keduanya tidak dapat 

bertukaran. Efek utamanya adalah menurunkan glukoneogenesis dan 

meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Karena kerjanya hanya bila 

ada insulin endogen, maka hanya efektif bila masih ada fungsi sebagian sel 

islet pangkreas (Anonim 2008). 

d. Tiazolidinedion 

Kegiatan farmakologisnya luas dan berupa penurunan kadar glukosa dan 

insulin dengan jalan meningkatkan kepekaan bagi insulin dari otot, jaringan 

lemak dan hati. Sebagai efeknya penyerapan glukosa kedalam jaringan lemak 

dan otot meningkat (Tan. H.T. 2002). 

e. Penghambat enzim α-glukosidase 

Obat golongan penghambat enzim α-glukosidase ini dapat memperlambat 

absorpsi polisakarida, dekstrindan disakarida diintestine, dapat mencegah 

peningkatan glukosa plasma pada orang normal dan pasien Diabetes Melitus 

(Gunawan 2007). 

Ada 4 macam sediaan insulin yaitu:  

a. Insulin kerja cepat (Rapid Acting): Aspart, Lispro, Glulisin, Inhalled, Human 

insulin 

b. Insulin kerja pendek (Short Acting): Regular  

c. Insulin kerja menengah (Intermediate Acting): NPH 

Insulin kerja panjang (Long Acting): Detemir, Glargin     (Dipiro et al. 2008). 

7. Terapi dengan kombinasi  

Kombinasi yang umum adalah antara golongan sulfonylurea dengan 

biguanida. Sulfonylurea akan mengawali dengan meransang sekresi pangkreas 

yang memberikan kesempatan untuk senyawa biguanida bekerja efektif. Kedua 

golongan obat anti diabetes oral ini memiliki efek terhadap sensitivitas reseptor 

insulin, sehingga kombinasi keduanya mempunyai efek saling menunjang. 

Pengalam menunjukan bahwa kombinasi kedua golongan ini dapat efektif pada 

banyak penderita diabetes melitus yang sebelumnya tidak bermanfaat bila dipakai 

sendiri-sendiri (Sri Rati 2011). 
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B. Metformin 

1. Definisi 

Metformin adalah salah satu jenis obat-obatan antidiabetes yang khusus 

digunakan untuk pengidap Diabetes Melitus tipe II. Obat ini dapat dikonsumsi 

sendiri atau dikombinasikan dengan obat antidiabetes lain. Menjaga 

keseimbangan takaran metformin dengan makanan yang dikonsumsi serta 

olahraga yang dilakukan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Obat ini menurunkan kadar gula darah yang tinggi dengan cara membuat tubuh 

lebih responsif terhadap insulin. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula 

di dalam tubuh. Metformin adalah obat yang sering dianjurkan sebagai langkah 

penanganan pertama bagi pengidap Diabetes Melitus tipe II. 

Obat ini tidak dapat membantu pengidap Diabetes Melitus tipe I yang tergantung 

pada suntikan insulin sepenuhnya. 

2. Stuktuktur Kimia 

 

 

 

 

 

Nama kimia: N,N-dimetilimidodikarnimidik diamida 

Rumus molekul: C4H11N5H 

Gambar 1. Struktur Kimia Metformin 

3. Mekanisme Kerja 

Metformin mempunyai mekanisme kerja yang tepat, walaupun demikian 

metformin dapat memperbaiki sensitivitas hepatik dan periferal terhadap insulin 

tanpa menstimulasi sekresi insulin serta menurunkan absorpsi glukosa dari saluran 

lambung-usus. Metformin hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan 

hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan sebagai obat 

tunggal. Menurunkan konsentrasi gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe II 

(tidak tergantung insulin) tanpa meningkatkan sekresi insulin dari sel beta (β) 

pankreas. 

H3C 

http://www.alodokter.com/diabetes-tipe-1
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4. Farmakokinetik dan metabolisme obat 

Metformin dengan baik per oral, tidak berikatan dengan protein serum, 

dan tidak dimetabolisme, dan eksresinya melalui urine. 

5. Efek samping  

Metformin mempunyai efek samping sebagian besar pada saluran cerna. 

Metformin dikontraindikasikan pada Diabetes Melitus dengan penyakit ginjal 

dan/atau hepar, infark miokardium akut, infeksi berat, atau ketoasidosis 

diabetikum. Obat iniharus digunakan secara hati-hati pada pasien yang berusia 

lebih dari 80 tahun atau yang memiliki riwayat penyakit jantung kongestif atau 

penyalahgunaan alkohol. 

6. Indikasi  

 Indikasi dari metformin adalah terapi awal untuk Diabetes Melitus onset 

dewasa yang mengalami kelebihan berat badan atau gagal diatasi dengan diet. 

Terapi kombinasi untuk kegagalan terapi untuk sulfonilurea primer atau sekunder. 

Terapi tambahan untuk IDDM untuk mengurangi dosis insulin.  

Kontraindikasi dari metformin adalah koma Diabetikum, ketoasidosis, 

gangguan ginjal, penyakit hati kronim, gagal jantung, infark miokard, alkoholik, 

hipoksia, asidosis laktat. 

7. Dosis  

Dosis penggunaan metformin berbeda-beda untuk setiap pasien. Biasanya 

akan disesuaikan takaran penggunaan metformin sesuai tingkat keparahan pasien 

Diabetes Melitus, riwayat kesehatan, dan reaksi tubuh pasien terhadap obat. 

Dosis awal yang dianjurkan adalah tablet 500 mg 3 kali sehari 1 tablet atau    

tablet 850 mg yang diminum 1 kali sehari 1 tablet, dosis pemeliharaan yang 

diminum 2 kali sehari 1 tablet (pagi dan malam). Dosis awal kemudian akan 

direvisi dan disesuaikan dengan kadar gula darah setelah 10-15 hari. Dosis 

maksimal dari metformin adalah 3gram yang dibagi dalam 3 dosis per hari.  

Metformin dianjurkan untuk dikonsumsi saat makan atau segera sesudah 

makan. Menjaga pola makan yang seimbang dan berolahraga secara teratur 

membantu memaksimalkan efek metformin. Selama menggunakan obat ini, 
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hindari minuman keras karena dapat mempengaruhi kadar gula darah dan 

meningkatkan resiko asidosis laktat (penumpukan asam laktat didalam tubuh). 

Pengobatan kombinasi dengan sulfonilurea atau insulin, kadar gula darah 

harus diperiksa, mengingatkemungkinan timbulnya hipoglikemia. Dosis harus 

diperbesar scara perlahan-lahan satu tablet 500 mg 3 kali sehari 1 tablet 850 mg 2 

kali sehari sering kali cukup untuk mengendalikan penyakit Diabetes. Apabila 

dikombinasikan dengan pengobatan sulfonylurea yang hasilnya kurang memadai 

mula-mula diberikan 1 tablet 500 mg kemudian dosis metformin dinaikkan secara 

perlahan-lahan sampai diperoleh kontrol maksimal. 

 

C. Glibenklamid 

1. Definisi 

Glibenklamid adalah suatu obat golongan sulfonylurea yang digunakan 

pada pasien Diabetes Melitus tipe II untuk mengendalikan kadar gula (glukosa) 

darah yang tinggi. Pada Diabetes Melitus tipe II, tubuh tidak bisa berfungsi 

dengan baik dalam menyimpan gula berlebih yang ada di aliran darah. 

Glibenklamid menurunkan kadar gula darah dengan cara merangsang 

tubuh untuk mengeluarkan lebih banyak insulin. Insulin adalah hormon yang 

terbuat secara alami di dalam pankreas. Hormon inilah yang membantu 

mengendalikan kadar gula di dalam darah agar tidak terlalu tinggi. Kondisi pada 

saat tubuh tidak bisa cukup menghasilkan insulin atau tidak mampu menggunakan 

insulin dengan baik disebut Diabetes Melitus. 

2. Struktur Kimia 

 

Gambar 2. Struktur kimia glibenklamid 

Nama glibenlamid: 5-chloro-N-[2-(4-{[(cyclohexylcarbamoyl) amino] sulfonyl} phenyl)           

ethyl] -2- methoxybenzamide. 
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3. Mekanisme Kerja  

Glibenklamid mempunyai mekanisme kerja yang sangat kompleks yaitu 

merangsang fungsi sel beta dan meningkatkan sekresi insulin serta memperbaiki 

kerja perifer dari insulin sehingga dengan demikian golongan sulfonilurea berguna 

dalam penatalaksanaan pasien Diabetes Melitus tipe II dimana pankreasnya masih 

mampu memproduksi insulin. Penggunaan glibenklamid dapat menyebabkan 

hipoglikemi, sehingga pengobatan dengan golongan ini dianjurkan dimulai 

dengan dosis rendah. Stimulasi pelepasan insulin oleh sel-sel beta pankreas 

dengan cara menghambat kanal K+ sensitif-ATP, mengakibatkan depolarisasidan 

pemasukan Ca2+, penurunan produksi glukosa hepatik, dan peningkatan 

sensitifitas perifer terhadap insulin. 

4. Farmakinetik dan Metabolisme Obat 

Glibenklamid diberikan secara per oral, obat ini berkaitan dengan protein 

serum, dimetabolisme didalam hepar, dan diekskresikan oleh hati atau ginjal. 

5. Efek Samping 

Kelemahan dari glibenklamid adalah cendrung menyebabkan kenaikan 

berat badan, hiperinsulinemia, dan hipoglikimia. Obat ini harus digunakan secara 

hati-hati pada pasien yang mengalami insufisiensi hati atau ginjal karena ekskresi 

obat yang lambat mengakibatkan akumulasinya dapat menyebabkan hipoglikimia. 

Gangguan ginjal merupakan masalah utama pada obat-obat yang dimetabolisme 

menjadi senyawa aktif, seperti glibenklamid dan glyburide.] 

6. Indikasi  

Indikasi dari glibenklamid yaitu efek hipoglikemia ditingkatkan oleh 

alkohol, siklofosfamid, antikoagulan kumarina, inhibitor MAO, fenilbutazon, 

penghambat beta adrenergik, sulfonamide, efek hipoglikemia diturunkan oleh 

adrenalin, kortikosteroid, tiazida.  

Kontraindikasinya yaitu tidak boleh diberikan pada Diabetes Melitus 

juvenil, prekoma dan koma Diabetes, gangguan fungsi ginjal berat dan wanita 

hamil. Gangguan fungsi hati, gangguan berat fungsi tiroid atau adrenal. Ibu 

menyusui, Diabetes Melitus dan komplikasi (demam, trauma, gangren), Pasien 

yang mengalami operasi. 
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7. Dosis 

Dosis pemakain glibenklamid adalah 2,5 mg hingga 5 mg dalam 1 hari. 

Dosis akan direvisi atau bisa diubah sesuai dengan respon tubuh terhadap obat. 

Obat ini dapat digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan obat 

antidiabetes oral lain seperti metformin dan insulin. Kombinasi dengan 

antidiabetes oral lain misalnya metformin, beberapa tersedia dalam dosis tetap 

dalam satu tablet, sehingga pemakaiannya lebih nyaman, daripada harus 

mengkonsumsi dua atau lebih tablet. 

 

D. Farmakoekonomi 

Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis dari biaya 

terapi obat dalam suatu sistem pelayanan kesehatan dan masyarakat.   

Farmakoekonomi mengidentifikasi, mengukur dan membandingkan biaya dan 

konsekuensi dari produk dan pelayanan farmasi. Klinisi dan pembuat keputusan 

dapat menggunakan metode ini untuk mengevaluasi dan membandingkan total 

biaya dan keluaran dari suatu pilihan terapi (Rascati 2009). 

Farmakoekonomi merupakan bidang ilmu yang mengevaluasi prilaku atau 

kesejahtraan individu, perusahaan dan pasar terkait dengan penggunaan produk 

obat, pelayanan, dan program, yang difokuskan pada biaya (input) dan 

konsekuensi (outcome) dari penggunaan. Farmakoekonmi mengevaluasi aspek 

klinik, ekonomi dan humanistik dari intervensi pelayanan kesehatan, baik dalam 

pencegahan, diagnosis, terapi, maupun manajemen penyakit (Andayani 2013). 

Prinsip farmakoekonomi adalah 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 efektifitas, dan langkah terakhir adalah 

interpretasi dan pengambilan kesimpulan (Vogenberg 2001). 

Analisis farmakoekonomi merupakan cara yang komperhensif untuk 

menentukan pengaruh ekonomi dari alternatif terapi obat atau intervensi kesehatan 

lain pada intervensi farmasi, farmakoekonomi digunakan untuk menilai apakah 

tambahan keuntungan dari suatu intervensi sepadan dengan biaya tambahan 
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intervensi tersebut (Andayani 2013). Data farmakoekonomi merupakan alat yang 

sangat berguna dalam membantu dalam beberapa keputusan klinik, seperti 

pengelolaan formularium yang efektif, pengobatan pasien secara individual, 

kebijakan pengobatan dan alokasi dana (Vogenberg 2001). Bagi praktisi dapat 

digunakan sebagai pertimbangan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan 

produk atau pelayanan farmasi dibandingkan dengan konsekuesni (outcome) yang 

diperoleh untuk untuk menetapkan alternatif mana yang dikeluarkan. Informasi ini 

dapat membantu pengembalian keputusan klinik dalam memilih pilihan terapi 

yang paling cost-effectife (Andayani 2013). 

Empat tipe dasar analisis farmakoekonomi meliputi: Cost-Minimizition 

Analysis (CMA), Cost-Benefit Analysis (CBA), Cost-Efefectivenees Analyisis 

(CEA), dan Cost-Utility Analysis (CUA) (Vogenberg 2001). 

1. Cost-Minimization Analayisis (CMA) 

Cost-Minimization Analayisis adalah tipe analisa yang menentukan biaya 

program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh sama. Analisa 

ini digunakan untuk menguji biaya alternatif yang dihubungkan intervensi yang 

sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Kekurangan yang nyata Cost-

Minimization Analayisis adalah asumsi pengobatan dengan hasil harus ekuivalen. 

Jika asumsi tidak benar dapat menjadi tidak akurat. Pada akhirnya studi dapat 

menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis analisa cost-minimization hanya digunakan 

untuk prosedur hasil pengobatan yang sama (Walley 2004 & Vogenberg 2001). 

2. Cost-Benefit Analyisis (CBA) 

Cost-Benefit Analysis adalah tipe analisa yang mengukur biaya dan 

manfaat suatu intervensi dengan beberapa ukuran moneter dan pengaruhnya 

terhadap hasil perawatan kesehatan. Analisa ini sangat bermanfaat pada kondisi 

dimana manfaat dan biaya mudah dikonversi ke dalam bentu krupiah. Cost-

Benefit merupakan tipe analisa yang dapat digunakan untuk membandingkan 

perlakuan yang berbeda pada kondisis yang berbeda pula. Kekurangan dari analisa 

Cost-Benefit adalah banyak manfaat kesehatan seperti peningkatan kegembiraan 

pasien dan kemampuan kerja pasien sulit terukur dan tidak mudah untuk 

dikonversi dalam bentuk uang dan sebagainya (Walley 2004 & Vogenberg 2001). 
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3. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) 

Cost-Effectiveness Analysis adalah tipe analisa yang membandingkan 

biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non moneter dan pengaruhnya 

terhadap hasil perawatan kesehatan. Cost-Effectiveness Analysis adalah suatu cara 

untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik bila terdapat beberapa 

pilihan dengan tujuan yang sama untuk dipilih. Kriteria penilaian berdasarkan 

discounted unit cost dari masing-masing alternatif program sehingga program 

yang mempunyai discounted unit cost terendah yang akan dipilih oleh para 

analisis atau pengambil keputusan. Cost-Efectiveness Analysis mengkonversi 

biaya dan efektivitas kedalam rasio masing-masing pilihan yang diperbandingkan 

sebagai nilai dari Cost-Efectiveness (Tjiptoherijanto & soetesetyo 2008).  

Rasio ini meliputi cost per cure atau cost per year of life gained. Pada saat 

membandingkan dua macam obat, biasanya digunakan Incremental Cost 

Effectiveness (ICER) yang menunjukan tambahan biaya terhadap pilihan yang 

lain. Jika biaya tambahan ini rendah, berarti obat tersebut dapat dipilih, sebaliknya 

jika biaya tambahan sangat tinggi maka obat tersebut tidak baik untuk dipilih 

(Drummond 1999). 

Cost-Effectiveness Analysis sangat bermanfaat untuk menginformasikan 

efektivitas biaya apabila terjadi perdebatan dalam pemilihan kebijakan kesehatan 

selain itu, Cost-Effectiveness Analysis dapat mengedintifikasi tidak efisiennya 

alokasi dana yang telah digunakan saat ini, serta peluang yang disajikan oleh 

intervensi yang baru (WHO 2013). 

Cost-Effectiveness Analysis mengukur outcome dalam unit natural (pasien 

sembuh, hari bebas gejala, tahun kehidupan atau years of life saved). Kelebihan 

utama dari pendapat ini adalah outcome lebih mudah diukur jika dibandingkan 

dengan Cost-Utiliy Analysis atau Cost-Benefit Analysis, dan klinis lebih famalir 

dengan mengukur outcome kesehatan tipe ini karena outcome tersebut selalu 

dicatat atau dievaluasi dalam uji klinik maupun praktik klinik. (Andayani 2013). 

Menganalisis suatu penyakit menggunakan Cost-Effectiveness Analysis 

berdasarkan pada perbandingan antara biaya suatu program pemberantasan 

tertentu dan akibat dari program tersebut dalam bentuk perkiraan dari kematian 
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dan kasus yang biasa dicegah. Contoh sederhana, program A dengan                

biaya $25,000 dapat menyelamatkan 100 orang penderita. Sehingga unit cost atau 

cost-Effectiveness rationya $25/life. Sedangkan dengan biaya yang sama, program 

B hanya dapat menyelamatkan 15 orang penderita, berarti unit Cost atau Cost-

Effectiveness rationya mencapai $1,677/life. Dalam hal ini jelaslah dalam hal 

program A yang akan dipilih karena lebih efektif dari pada program B 

(Tjiptoherijanto & Soetesetyo 2008). 

Aplikasi dari Cost-Effectiveness Analysis misalnya dua obat atau lebih 

digunakan untuk mengobati suatu indikasi yang sama tapi cost dan efikasi 

berbeda. Analisa Cost-Effectiveness mengkonversi cost dan benefit (efikasi) ke 

dalam rasio pada obat yang akan dibandingkan. Hasil Cost-Effectiveness Anayisis 

dipersentasekan dalam bentuk rasio, yaitu bisa Average Cost Effectiveness Ratio 

(ACER) atau dalam Inceremental Cost-Effectiveness ratio (ICER), ACER 

menggambarkan total biaya dari program atau intervensi dibandingkan dengan 

iuran klinik, yang dapat hitung dengan rumus sebagai berikut (Posey 2005). Dan 

perhitungan ICER digunkan untuk mendeterminasikan biaya tambahan dan biaya 

efektivitas dari suatu terapi yang paling baik.    

=  …………………………Persamaan 1 

ICER digunakan untuk mendeterminasi biaya tambahan dan 

pertambahan efektivitas dari suatu terapi yang paling baik, yang dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut (Posey, 2005) 

ICER=  ……………………….......Persamaan 2 

4. Cost-Utility Analysis (CUA) 

Cost-Utility Analysis menggunakan unit rupiah atau unit moneter dan 

Quality-Adjusted life years (QALY) pada unit outcome (Vogenberg 2001). Tipe 

studi ini hanya melakukan pengukuran lamanya hidup karena terapi dan tidak 

mempertimbangkan kualitas hidup utility dalam tahun tersebut. CUA mengukur 

outcome berdasarkan tahun kehidupan yang sesuai dengan pertimbangan utility. 

Nilai 1,0 untuk kesehatan yang sempurna. Nilai 0,0 untuk kematian. Tipe studi ini 

mempunyai kelebihan dapat digunakan untuk menggabungkan morbilitas dengan 
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mortalitas dalam suatu unit outcome. Tipe studi ini mempunyai kekurangan tidak 

adanya konsensus cara mengukur utility dan kesulitan dalam mengukurnya. 

Beberapa penelitian mempertimbangkan bahwa CUA sebagai bagian dari CEA 

(Andayani 2013). 

 

E. Analisis Biaya 

1. Pengertian Biaya 

Biaya (cost) adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Untuk suatu produk, biaya menunjukkan ukuran 

moneter sumber daya yang digunakan, sebagai bahan, tenaga kerja dan overhead. 

Untuk suatu jasa, biaya merupakan pengorbanan moneter yang dilakukan untuk 

menyediakan jasa (Wilson & Rascati 2001). 

Biaya secara umum memiliki makna yang beragam diantaranya, biaya 

merupakan pengeluaran sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang 

telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu    

(Heru 2005).  

Biaya merupakan nilai dari suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu 

produk tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu maupun 

kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang hilang karena melakukan suatu 

kegiatan dihitung sebagai biaya kesehatan (Gani 1995). 

2. Analisa Biaya 

Analisa biaya (Cost Analysis) yaitu tipe analisa yang sederhana yang 

mengevaluasi intervensi-intervensi biaya. Cost Analysis dilakukan untuk melihat 

semua biaya dalam pelaksanaan atau pengobatan, dan tidak membandingkan 

pelaksanaan, pengobatan atau evaluasi efikasi (Tjandrawinata 2010). 

Analisis biaya atau yang lebih dikenal selama ini dengan perhitungan unit 

cost merupakan salah satu bagaian dari teori akutansi biaya yaitu biaya yang 

dihitung untuk setiap satu satuan produk pelayanan (Heru 2005). 

Biaya dihitung untuk memperkirakan input (sumber daya) dalam suatu 

produksi barang atau jasa. Biaya sesungguhnya merupakan opportunity cost (nilai 

pilihan terbaik yang hilang atau pilihan alternatif terbaik), tidak harus sejumlah 

uang yang diterima (Andayani 2013). 
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3. Klasifikasi Biaya 

Menurut Trisnantoro (2005) penerapan analisis biaya (Cost Analysis) di 

rumah sakit selalu mengacu pada penggolongan biaya juga menggolongkan biaya 

menjadi 8 macam, yaitu: 

3.1 Biaya langsung (indirect cots). Merupakan biaya yang melibatkan 

proses pertukaran uang untuk penggunaan sumber. Kaitanya dengan pertukaran 

uang, misalnya pasien diberi obat, maka pasien tersebut harus membayarnya 

dengan sejumlah uang tertentu. Contoh biaya langsung adalah biaya obat dan 

biaya operasional seperti biaya untuk dokter dan perawat, sewa ruangan, 

pemakaian alat dan lainya. 

3.2 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, gaji), waktu (biaya perjalanan, menunggu) dan lain-lain (seperti biaya untuk 

penyimpanan, pemasaran, dan distribusi). 

3.3 Biaya tak terukur (intangible cost). Merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk hal-hal yang tak terasa, sehingga sukar diukur. Biaya ini 

bersifat psikologis, sukar dijadikan nilai mata uang. Contohnya adalah biaya rasa 

nyeri atau penderitaan, dan efek samping. 

3.4 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 pegawai Negeri Sipil, 

sewa ruangan dan ongkos peralatan. 

3.5 Biaya Tidak Tetap (variable cots). 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. 

 

F. Rumah Sakit 

1. Pengertian Rumah Sakit   

Rumah sakit adalah salah satu dari sarana pelayanan kesehatan tempat 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang merupakan setiap kegiatan untuk 



22 

 

 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk menderajatkan 

kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan 

dengan pendekatam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promitif), 

pencegahan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang 

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Rumah sakit 

merupakan suatu institusi yang komplek, menggunakan gabungan alat ilmiah 

khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil yang terlatih 

dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik moderen, yang 

semuanya terkait bersama-sama dalam maksud yang sama untuk pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan yang baik dan benar (Siregar dan Amalia 2004). 

2. Tugas Rumah Sakit 

Pada umumnya tugas rumah sakit adalah menyediakan keperluan untuk 

pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor: 983/Menkes/SK/IX/1992, tugas rumah sakit umum 

adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan dan upaya peningkatan dan pencegahan serta 

melaksanakan rujukan (Siregar dan Amalia 2004). 

3. Fungsi Rumah Sakit 

Guna melaksanakan tugas tugasnya, rumah sakit mempunyai berbagai 

fungsi yaitu: (Siregar dan Amalia 2004). 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurnatingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. 

4. Farmasi Rumah Sakit  

Instalasi rumah sakit adalah suatu departemen atau unit bagian di suatu 

rumah sakit yang berada di bawah pimpinan seorang apoteker dan dibantu oleh 
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beberapa orang apoteker lainnya yang memenuhi persyaratan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, dan 

merupakan tempat atau fasilitas-fasilitas penyelenggaraan yang bertanggung 

jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian yang tunjukkan untuk 

keperluan rumah sakit itu sendiri (Siregar dan Amalia 2004).   

Kegiatan pada instalasi ini terdiri dari pelayan farmasi minimal yang 

meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, perbekalan farmasi, dispensing 

obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian 

mutu, pengendalian distribusi pelayanan umum dan spesialis, pelayanan langsung 

pada pasien serta pelayanan klinis yang merupakan program rumah sakit secara 

keseluruhan (Siregar dan Amalia 2004). 

 

G. Rekam Medik 

Rekam medik adalah sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari kehidupan dan 

kesakitan pasien, ditulis dari sudut pandang medik. Difenisi rekam medik menurut 

Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik adalah berkas berisikan 

catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, 

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada penderita selama 

dirawat di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap                          

(Siregar dan Amalia 2004). 

Rekam medik digunakan sebagai dasar perencanaan dan keberlanjutan 

perawatan penderita, sarana komunikasi, antara dokter dan setiap professional 

yang berkontribusi pada perawat penderita, melengkapi bukti dokumen terjadinya 

atau penyebab kesakitan penderita dan penanganan atau pengobatan selama 

tinggal di rumah sakit, sebagai dasar untuk kaji ulang studi dan evaluasi 

perawatan yang diberikan kepada penderita, menyediakan data untuk digunakan 

dalam penelitian dan pendidikan, dasar perhitungan biaya dengan menggunakan 

data yang ada dalam rekam medik, serta membantu perlindungan hukum 

penderita, rumah sakit, dan praktisi yang bertanggung jawab                       

(Siregar dan Amalia 2004). 
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H. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian diabetes melitus ini adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka pikir Penelitian 

 

I. Landasan Teori 

Diabetes Melitus adalah gangguan karbohidrat metabolisme dimana kerja 

insulin berkurang, penurunan aktifitas insulin berkurang, penurunan aktifitas 

insulin, atau kombinasi kedua faktor tersebut. Hal ini ditandai dengan 

hiperglikemia. Diabetes Melitus ini terjadi karena kerusakan jaringan atau 

pembuluh darah yang kemudian dapat menyebabkan komplikasi yang berat 

seperti retinopati, nefropati, neuropati, penyakit jantung dan kaki ulserasi 

(Swetman 2009). 

 Diabetes Melitus merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan 

peningkatan konsentrasi glukosa darah disertai munculnya gejala utama yang 

khas, yakni urin yang berasa manis dalam jumlah besar (Bilous & Donelly 2015). 

Farmakoekonomi yaitu proses identifikasi, pengukuran atau terapi untuk 

memberikan alternatif keluaran kesehatan terbaik untuk sumber daya yang 

digunakan. Tujuan dari farmakoekonomi untuk menentukan pengaruh ekonomi 

dari alternatif terapi obat atau intervensi kesehatan lain (Andayani 2013). 

Efektivitas terapi : 

1. Presentase pasien mencapai target 

terapi menggunakan metformin dan 

glibenklamid  

2. Lama hari rawat inap pasien diabetes 

melitus  

Biaya (direct medical cost): 

1. Biaya obat 

2. Biaya jasa sarana 

3. Biaya diagnosis 

4. Biaya pemeriksaan  

5. Biaya total 

ACER 

Diabetes Melitus 

Metformin Glibenklamid 
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Cost-Effectiveness Analysis adalah tipe analisa yang membandingkan 

biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non moneter dan pengaruhnya 

terhadap hasil perawatan kesehatan. Cost-Effectiveness Analysis adalah suatu cara 

untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik bila terdapat beberapa 

pilihan dengan tujuan yang sama untuk dipilih. Kriteria penilaian berdasarkan 

discounted unit cost dari masing-masing alternatif program sehingga program 

yang mempunyai discounted unit cost terendah yang akan dipilih oleh para 

analisis atau pengambil keputusan. Cost-Efectiveness Analysis mengkonversi 

biaya dan efektivitas kedalam rasio masing-masing pilihan yang diperbandingkan 

sebagai nilai dari Cost-Efectiveness (Tjiptoherijanto & soetesetyo 2008). 

Cost-Effectiveness Analysis mengukur outcome dalam unit natural (pasien 

sembuh, hari bebas gejala, tahun kehidupan atau years of life saved). Kelebihan 

utama dari pendapat ini adalah outcome lebih mudah diukur jika dibandingkan 

dengan Cost-Utiliy Analysis atau Cost-Benefit Analysis, dan klinis lebih famalir 

dengan mengukur outcome kesehatan tipe ini karena outcome tersebut selalu 

dicatat atau dievaluasi dalam uji klinik maupun praktik klinik. (Andayani 2013). 

 

J. Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

1. Persentase efektivitas terapi penggunaan metformin dan glibenklamid untuk 

pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap di RSUD 

Sukoharjo tahun 2016 dapat dihitung. 

2. Total biaya terapi yang menggunakan metformin dan glibenklamid untuk 

pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawaat inap di RSUD 

Sukoharjo tahun 2016 dapat dihitung. 

3. Metformin lebih cost-effectiveness dari pada glibenklamid untuk pengobatan 

Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap di RSUD Sukoharjo           

tahun 2016. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara cross sectional yang bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas biaya pengobatan Diabetes Melitus tipe II dengan 

metformin dan glibenklamid pada pasen rawat inap di RSUD Sukoharjo        

tahun 2016. Data pada penelitian ini diambil secara retrospektif melalui 

penelusuran data sekunder yaitu rekam medik pasien. Perhitungan biaya ditinjau 

dari perspektif (sudut pandang) rumah sakit terhadap biaya langsung (direct cost) 

meliputi biaya obat lain, biaya jasa sarana, biaya diagnosis, biaya pemeriksaan 

dan biaya bahan habis pakai. 

 

B. Waktu dan tempat penelitian 

Pengambilan data akan dilakukan pada 20 April 2017 sampai 20            

Mei 2017. Data yang akan di ambil merupakan data rekam medik pasien yang 

mengidap penyakit diabetes melitus tipe II bulan Januari sampai Desember 2016. 

Pengambilan data akan  dilakukan di ruang filling RSUD Sukoharjo. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini membandingkan biaya pengobatan Diabetes melitus tipe II 

menggunakan metformin dan glibenklamid, serta membandingkan efektifitas dari 

masing-masing obat tersebut. 

1. Populasi 

Populasi adalah sekumpulan individu yang tinggal di satu tempat atau 

sekelompok individu dengan karakteristik yang sama. Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang mengalami Diabetes Melitus    

tipe II yang tercatat rekam mediknya yang dirawat inap di RSUD Sukoharjo  

tahun 2016. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan dalam uji untuk 

memperoleh informasi statistik mengenai keseluruhan populasi. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pasien yang mengalami Diabetes Melitus 

tipe II yang dirawat inap di RSUD Sukoharjo tahun 2016 yang masuk dalam 

kriteria inklusi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling 

yaitu dimana sampel yang memenuhi kriteria inklusi maka langsung diambil 

sebagai sampel dalam penelitian. 

Rekam medik pasien merupakan sumber data dalam penelitian ini, 

sehingga catatan medik yang tidak lengkap akan menghambat pengumpulan dan 

analisis data. 

Kriteria inklusi pada penelitian ini antara lain: 

a. Pasien yang terdiagnosa utama Diabetes Melitus tipe II yang dirawat di 

RSUD Sukoharjo tahun 2016 menggunakan metformin dan glibenklamid 

dengan atau tanpa komplikasi. 

b. Data rekam medik lengkap minimal: jenis kelamin, umur, gejala, diagnosis, 

nama obat, dosis, aturan pakai, durasi, data laboratorium kadar glukosa darah. 

c. Rekam medik pasien Diabetes Melitus yang dinyatakan sembuh dan boleh 

pulang oleh dokter. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini antara lain: 

a. Data rekam medik yang hilang atau tidak lengkap. 

b. Rekam medik pasien Diabetes Melitus tipe II dengan status pulang paksa. 

c. Pasien Diabetes Melitus tipe II dengan penyakit komplikasi lainnya. 

 

D. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir pengambilan 

data yang dirancang sesuai kebutuhan penelitian, alat tulis untuk mencatat serta 

alat hitung. 
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2. Bahan 

Bahan yang digunakandalam penelitian ini adalah rekam medik status 

pasien penderita diabetes melitus tipe II yang menggunakan obat metformin dan 

glibenklamid rawat inap di RSUD Sukoharjo tahun 2016. Data yang dicatat pada 

lembar pengumpulan data meliputi rekam medik, identitas pasien (nama, usia, 

alamat pasien dan jenis kelamin), diagnosis obat yang diberikan (macam, waktu 

pemberian dosis dan frekuensi pemberian obat), tanggal masuk, tanggal keluar, 

kondisi pasien keluar dari rumah sakit dan daftar keuangan pasien meliputi biaya 

pengobatan. 

 

E. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi variabel utama 

Variabel utama penelitian ini adalah efektivitas terapi, total biaya terapi, 

ruang perawatan dan terapi obat. 

2. Klasifikasi variabel utama 

Variabel bebas (independent variable). Merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menyebabkan munculnya variabel tergantung. Penelitian 

Diabetes Melitus tipe II yang menjadi variabel bebas adalah terapi obat. 

Variabel tergantung (dependent variable). Merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu biaya total terapi dan efektivitas terapi. 

 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Pasien 

Pasien Diabetes Melitus tipe II adalah pasien rawat inap yang didiagnosis 

menderita kenaikan kadar gula darahdi RSUD Sukoharjo tahun 2016. 

2. Biaya medik langsung 

Biaya medik langsung adalah rincian keseluruhan biaya selama perawatan 

di rumah sakit, meliputi: biaya antidiabetes, biaya obat tambahan, biaya jasa 

sarana, biaya diagnostik, biaya jasa pemeriksaan dan biaya bahan habis pakai 

sebagai berikut: 



29 

 

 

a. Biaya antidiabetes adalah biaya obat untuk pengobatan Diabetes Melitus 

dibedakan kelompok terapi Metformin dan kelompok terapi 

Glibenklamid. 

b. Biaya obat tambahan lain adalah biaya yang digunakan untuk 

mengurangi keluhan dan gejala dari Diabetes Melitus serta alat kesehatan 

yang diperoleh secara langsung dari instalasi farmasi rumah sakit. 

c. Biaya jasa sarana adalah biaya atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah 

sakit. 

d. Biaya diagnostik adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan habis 

pakai pada penunjang diagnostik misalnya laboratorium dan radiologi. 

e. Biaya pemeriksaan adalah jasa yang diberikan kepada pelaksana atau 

karyawan rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung 

berhubungan dengan pelayanan kesehatan meliputi: visite dokter, 

konsultasi dan tindakan medik lainya. 

f. Biaya bahan habis pakai adalah biaya yang diperlukan pasien untuk 

pengobatan seperti selang infus, spuit injeksi dan alkohol swap. 

3. Target terapi 

Target terapi adalah menurunnya nilai kadar gula darah hingga mencapai 

nilai kadar gula darah normal 70-200 mg/dl.  
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G. Jalannya Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Jalannya Penelitian 

 

H. Analisis Data 

Analasis data untuk menghitung biaya dari sudut pandang rumah sakit, 

meliputi: 

1. Data demografi pasien meliputi jeniskelamin dan umur. 

2. Perhitungan biaya rata-rata total dari penggunaan metformin dan 

glibenklamid yang diberikan kepada pasien. 

3. Perhitungan biaya medik langsung meliputi biaya obat lain biaya jasa sarana 

dan alat kesehatan, biaya diagnostik dan biaya jasa pemeriksaan. 

4. Efektivitas terapi metformin lebih Cost Effectiviness dibandingkan dengan 

glibenklamid dilihat dari mekanisme kerjanya dalam menurunkan kadar gula 

darah pasien. 

5. Perhitungan ACER (Average Cost Effectiviness) 

Persiapan awal 

Studi pustaka 

Penyusunan proposal 

Perijinan 

Pengambilan data di Instalasi Farmasi 

Pengolahan data 

Hasil, kesimpulan dan saran 
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ACER  

6. Perhitungan ICER (Incremental CostEffectiviness) 

ICER =  

7. Uji independent sampel t-test untuk mengetahui adanya perbedaan yang 

bermakna atau tidak bermakna pada rata-rata biaya pengobatan Diabetes 

Melitus tipe II. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini di lakukan dengan analisis efektivitas biaya pasien diabetes 

melitus tipe II yang menggunakan terapi metformin dan terapi glibenklamid pada 

pasien rawat inap di RSUD Sukoharjo pada tahun 2016. Berdasarkan data rekam 

medik RSUD Sukoharjo periode Januari-Desember 2016 jumlah pasien diabetes 

melitus tipe II pada pasien BPJS adalah 235 pasien. Pasien yang masuk kriteria 

inklusi adalah 65 pasien, dimana pada terapi glibenklamid sebanyak 33 pasien dan 

terapi metformin sebanyak 32 pasien. 

 

A. Demografi Pasien 

1. Distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin 

Pengelompokan pasien berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk 

mengetahui banyaknya pasien diabetes melitus tipe II yang menggunakan terapi 

metformin dan terapi glibenklamid berdasarkan pada jenis kelamin tiap kelompok 

terapi. Tabel 1 menunjukkan distribusi jenis kelamin pasien diabetes melitus    

tipe II. 

Tabel 1. Distribusi pasien diabetes melitus berdasarkan jenis kelamin di RSUD Sukoharjo 

tahun 2016. 

JenisKelamin JumlahPasien Kelompok A Persentase (%) Kelompok 

B 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 28 12 34,38 16 41,18 

Perempuan 37 21 65,62 16 58,82 

Jumlah 65 33 100 32 100 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2016) 

Kelompok A: glibenklamid, kelompok B:  metformin 

Berdasarkan penelitian, menunjukkan bahwa dari penggunaan Metformin 

berjumlah 33 pasien untuk pasien laki-laki berjumlah 12 pasien sedang 

perempuan 21 pasien dan dari penggunaan Glibenklamid berjumlah 16 pasien 

untuk pasien laki-laki 16. 

Diabetes Melitus tipe II sering terjadi pada pasien perempuan dengan 

persentase kelompok A : 65,62% dan kelompok B : 58,82% dibandingkan laki-

laki dengan presentase kelompok A : 34,38% dan kelompok B : 41,18%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa pasien Diabetes Melitus tipe II yang dirawat inap di RSUD 

Sukoharjo didominasikan oleh pasien berjenis kelamin perempuan.  

Data tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Isley dan 

Oki 2005, bahwa prevalensi perempuan yang menderita Diabetes Melitus tipe II 

lebih tinggi dari pada laki-laki. Distribusi pasien Diabetes Melitus berdasarkan 

jenis kelamin ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya penderita Diabetes 

Melitus berdasarkan jenis kelamin dan juga untuk mengetahui perbandingannya. 

Dalam teori tidak disebutkan bahwa Diabetes Melitus dipengaruhi oleh jenis 

kelamin disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan terutama peningkatan kemakmuran suatu bangsa 

merupakan faktor yang kuat yang akan meningkatkan kekerapan Diabetes 

Melitus. Pola makan ala berat dan cara hidup yang sangat sibuk serta organ-organ 

yang lebih gemuk dan hidupnya lebih santai, sangat beresiko terkena Diabetes 

Melitus (Suyono 2003).        

2. Distribusi pasien diabetes melitus tipe II berdasarkan kelompok umur 

Data yang diambil dilakukan pengelompokkan berdasarkan umur dengan 

tujuan untuk mengalami pada rentang umur berapakah Diabetes Melitus tipe II 

sering terjadi. Hasil dari pengelompokkan distribusi pasien berdasarkan umur 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Distribusi karakteristik pasien berdasarkan umur 

Umur (Tahun) Jumlah 

pasien 

Kelompok 

A 

Persentase (%) Kelompok B Persentase 

(%) 

45-59 41 19 57,57 22 68,75 

60-74 23 13 39,4 10 31,25 

75-90 1 1 3,03 0 0 

≥ 90 0 0 0 0 0 

Jumlah 65 33 100 32 100 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2016) 

Kelompok A: glibenklamid, kelompok B:  metformin 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Diabetes Melitus tipe II pada kelompok A 

dan kelompok B sering terjadi pada umur 45-59 dengan persentase 57,57%       

dan 68,75%. Insidensi Diabetes Melitus tipe II meningkat seiring dengan 

pertambahan umur. Penuaan mempengaruhi banyak hormon yang mengatur 

metabolisme, reproduksi dan fungsi tubuh yang lain. Penuaan mengurangi 
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sensitivitas sel beta pankreas terhadap glukosa dan menunda pengambilan glukosa 

yang dimediasi oleh insulin. Resistensi insulin pada penuaan terkait dengan 

kerusakan pada post reseptor (Triplitt et al 2005). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa insidensi Diabetes Melitus tipe II paling sering terjadi pada 

usia 45 tahun atau lebih karena di usia 45 tahun keatas fungsi dari sel beta 

pangkreas akan menurun. Data tersebut sesuai dengan pernyataan dari American 

Diabetes Association (ADA), bahwa usia di atas 45 tahun merupakan salah satu 

faktor resiko terjadinya Diabetes Melitus tipe II (ADA 2005). 

3. Distribusi pasien Diabetes melitus tipe II berdasarkan lama rawat inap 

Lama rawat dihitung saat pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar 

dari rumah sakit. Dibawah ini merupakan gambaran pasien Diabetes Melitus    

tipe II berdasarkan lama rawat inap di RSUD Sukoharjo tahun 2016. 

Tabel 3. Distribusi karakteristik pasien yang menggunakan Metformin berdasarkan lama 

rawat inap. 

Lama Rawat (Hari) Jumlah Pasien 
Kelompok 

Metformin 
Persentase (%) 

1-7 hari 47 24 72,73 

8-18 hari 18 9 27,27 

Jumlah 65 33 100 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2016) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa lama perawatan pasien yang menggunakan 

Metformin paling banyak adalah selama 1-7 hari yaitu 24 pasien dengan 

persentase 72,73%. 

Tabel 4. Distribusi karakteristik pasien yang menggunakan Glibenklamid berdasarkan lama 

rawat inap. 

Lama Rawat (Hari) Jumlah Pasien Kelompok Glibenklamid Persentase (%) 

1-7 hari 47 23 71,87 

8-18 hari 18 9 28,13 

Jumlah 65 32 100 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2016) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa lama perawatan pasien yang menggunakan 

glibenklamid paling banyak adalah selama 1-7 hari yaitu 23 pasien dengan 

persentase 71,87%. 

Lama rawat di pengaruhi oleh kondisi fisiologis dan penurunan glukosa 

dari pasien, selain itu juga pasien telah mendapatkan pelayanan medis atau 

pemilihan terapi yang efektif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keparahan 
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Dabetes Melitus tipe II. Lama pasien menjalani rawat inap berbeda-beda 

berdasarkan karakteristik atau tingkat keparahan penyakit yang di derita. Terapi 

yang efektif pada terapi Diabetes Melitus dimana penurunan gula darah mencapai 

target gula darah sewaktu yaitu 70-200 mg/dl dan kondisi pasien membaik. Sesuai 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Dinaryanti et al (2012) bahwa terapi 

glibenklamid efektif dalam lama terapi lebih cepat dibanding antidiabetik lain.  

 

B. Biaya 

Biaya meruapakan pengeluaran sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu (Heru 2005). Biaya dihitung untuk memperkirakan sumber daya (input) 

dalam suatu produksi atau jasa (Andayani 2013). Pada penelitian ini dilakukan 

analisis biaya dari sudut pandang rumah sakit. Berdasarkan analisis ini, dapat 

diketahui komponen dan besar biaya terapi pada setiap pasien yang dikeluarkan 

selama dirawat inap di rumah sakit. Komponen biaya langsung dalam penelitian 

ini meliputi biaya obat golongan sulfonylurea yaitu Metformin dan biaya obat 

golongan biguanida yaitu Glibenklamid, biaya obat lain dan alat kesehatan, biaya 

jasa sarana, biaya diagnostik dan biaya pemeriksaan. 

1. Gambaran rata-rata biaya total pasien Diabetes Melitus tipe II 

Perbandingan rata-rata biaya total yang dikeluarkan pasien di ruang 

perawatan kelas III dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5. Perbandingan rata-rata biaya total pasien diabetes melitus tipe II 

Biaya Terapi Kelompok A (n=33) Kelompok B (n=32) 

Rata-rata biaya total (RP) ± SD 1433478,273 ± 467555,881 2673580,875 ± 3149173,985 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2016) 

Kelompok A: glibenklamid, kelompok B: metformin 

SD: Standar Deviasi 

Tabel 5 terlihat bahwa biaya total pasien yang menggunakan obat 

kelompok A yaitu Glibenklamid pada ruang rawat kelas III lebih kecil, 

dibandingkan pasien yang menggunakan obat kelompok B yaitu Metformin pada 

ruang perawatan kelas III. Hal ini di pengaruhi oleh keseluruhan biaya obat 

Diabetes Melitus tipe II, biaya obat lain dan alat kesehatan, biaya jasa sarana, 
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biaya diagnostik serta biaya pemeriksaan yang diterima pasien selama di rumah 

sakit. 

2. Gambaran rata-rata biaya medik langsung pasien Diabetes Melitus    

tipe II 

Perbandingan rata-rata biaya medik langsung pada pasien di ruang 

perawatan kelas III dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. Perbandingan rata-rata biaya medik langsung pasien Diabetes Melitus tipe II 

BiayaTerapi Rata-rata (Rp) ± SD P 

  Kelompok A (n=33) Kelompok B (n=32)   

Biaya ADO 10.322  ±  122,802 62.924 ± 1174,092 0 

Biaya  NON ADO 12.976,026 ±  159971,154 17.986,422 ± 595916,884 0,13 

Biaya obat lain 12.965,468 ± 159934,288 17.933,953 ± 595655,866 0,133 

BiayaJasa sarana 9.746,400 ±  92852,465 17.986,422 ± 882094,878 0,025 

BiayaDiagnostik 9.427.567 ± 109094,771 22.330,088 ± 1095966,406 0,042 

BiayaPemeriksaan 2.179.000 ± 15984,338 5.984,800 ± 339989,928 0,053 

Biaya Total 47.304,783 ± 467555,881 85.554,588 ± 3149173,985 0,035 

Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2016) 

Kelompok A: glibenklamid, kelompok B: metformin 

Keterangan: p < 0,05 = Berbeda signifikan, p > 0,05 = Tidak berbeda signifikan 

Biaya medik langsung meliputi biaya obat Diabetes Melitus tipe II, biaya 

obat lain dan alkes, biaya jasa sarana, biaya diagnostik serta biaya pemeriksaan. 

Terlihat pada tabel 6 bahwa rata-rata biaya obat Diabetes Melitus tipe II yaitu 

Metformin dan Glibenkamid berbeda signifikan dengan nilai 0.000 lebih tinggi 

karena jumlah penggunaan Glibenkamid lebih tinggi dibandingkan Metformin.  

Biaya jasa sarana pada kelompok A dan kelompok B berbeda signifikan 

dengan nilai signifikan 0,025. Kelompok A dan Kelompok B terdapat perbedaan 

yang signifikan dapat diakibatkan karena harga kelas yang sama yaitu kelas III 

serta dapat juga karena lama perawatan yang tidak begitu jauh perbedaannya. 

Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk penggunaan Glibenklamid Rp. 9.746,400 

sedangkan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan metformin 

Rp.17.986,422 tidak begitu jauh perbedaannya dan rata-rata lama rawat inap atau 

LOS yaitu 5 hari dari penggunaan kelompok A dan kelompok B. 

Biaya diagnostik pada kelompok A dan kelompok B berbeda signifikan 

dengan nilai 0,042. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk penggunaan 

Glibenklamid Rp. 9.427,567 sedangkan pada metformin Rp. 22.330,088 hal ini 
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dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan untuk bahan pemeriksaan habis pakai 

dan penunjang diagnostik pada pasien Diabetes Melitus tipe II, misalnya biaya 

laboratorium dan biaya penunjang lain. 

Biaya non ado pada kelompok A dan B terdapat perbedaan yang signifikan 

dengan nilai signifikan 0,130. Biaya rata-rata yang di keluarkan untuk 

penggunaan glibenklamid Rp. 12.976,026 sedangkan pada metformin                

Rp. 17.986,422. 

Biaya obat lain pada kelompok A dan B terdapat perbedaan yang 

signifikan dengan nilai signifikan 0,133. Biaya rata-rata pada penggunaan 

glibenklamid Rp. 12.965,468 sedangkan pada metformin Rp. 17.933,953. Hal ini 

di pengaruhi oleh lebih tingginya penggunan obat lain pada metformin 

dibandingkan dengan glibenglamid lebih tinggi juga alat kesehatan seperti spuilt 

dan RL OGB INF. 

Biaya pemeriksaan tidak berbeda signifikan dengan nilai 0,053 hal ini 

dipengaruhi oleh biaya yang diberikan kepada rumah sakit yang berhubugan 

dengan pelayanan kesehatan yang meliputi visit dokter, konsultasi, tindakan 

medis, dan jasa lainnya.  

 

C. Efektivitas Terapi 

Efektivitas rata-rata di peroleh dengan menghitung presentasi kadar gula 

darah yang mencapai target. Sampel yang ambil adalah pasien yang menggunakan 

terapi yang sama (Dipiro et al 2005). Dalam pencegahan diabetes, strategi terapi 

diabetes mellitus yang efektif adalah modifikasi gaya hidup dan antidiabetik oral.  

Diabetes Melitus tipe II disebabkan karena tubuh kekurangan insulin yang 

relatif, artinya kadar gula darah sangat banyak akibat asupan berlebihan sehingga 

kadar insulin tanpak berkurang atau muncul resistensi terhadap insulin pada      

sel-sel tubuh, kadar gula (glukosa) darah akan meningkat drastis meningkatnya. 

Tujuan pengobatan Diabetes Melitus tipe II adalah turunnya kadar gula darah, 

serta mengubah pola hidup sehat atau dengan obat antidiabetik.  

Pada penelitian ini, efektivitas terapi ditinjau dari target tercapainya gula 

darah di RSUD Sukoharjo. Efektivitas dibagi menjadi 2 kategori efektif dan tidak 
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efektif, kategori efektif adalah yang kadar glukosa darah yang mencapai target 

gula darah sewaktu yaitu 70-200 mg/dl menurut standar rumah sakit umum daerah 

sukoharjo dengan kondisi pasien pulang dalam keadaan membaik sedangkan 

kategori tidak efektif adalah pasien dengan kadar glukosa darah tidak mencapai 

target penurunan gula darah Miabetes Melitus tipe II.  Kondisi pasien pulang juga 

dilihat dari kondisi pasien dan penurunan gula darah sewaktu dari pasien. Berikut 

ini merupakan tabel yang menunjukkan efektivitas pasien Diabetes Melitus tipe II 

Tabel 7. Tabel efektivitas pengobatan Diabetes Melitus tipe II yang mencapai target 

Efektivitas Kelompok A Persentase (%) Kelompok B Persentase (%) 

Efektif 24 72,73 25 78,12 

TidakEfektif 9 27,27 7 21,88 

Total 33 100 32 100 

Sumber: Data sekunder  yang  telah diolah (2016) 

Kelompok A: glibenklamid, kelompok B:  metformin 

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa pasien dengan terapi kelompok 

A memiliki persentase efektivitas yang lebih rendah dengan persentase 72,73% 

dibandingkan terapi kelompok B yaitu 78,12%, hal ini menunjukkan bahwa terapi 

kelompok A yaitu Glibenklamid memiliki efektivitas lebih rendah di bandingkan 

kelompok B yaitu Metformin. Pengobatan Diabetes Melitus tipe II dikatakan 

efektif bila penurunan gula darah mencapai target gula darah sewaktu             

yaitu 70-200 mg/dl sesuai dengan standar rumah sakit umum daerah Sukoharjo, 

sedangkan pengobatan Diabetes Melitus tipe II dikatakan tidak efektif karena 

penurunan gula darah sewaktunya tidak mencapai target penurunan yang telah di 

tentukan dari RSUD Sukoharjo tetapi pasien sudah diperbolehkan pulang oleh 

dokter, hal ini juga dapat dilihat dari kondisi pasien sehingga dokter 

memperbolehkan pasien pulang biarpun gula darah pasien belum mencapai target 

tetapi pasien masih melakukan pengobatan di rumah yang disebut rawat jalan 

untuk menurunkan gula darah pasien yang belum mencapai target. 

 

D. Analisis Biaya 

Analisis biaya merupakan salah satu metode dalam studi farmakoekonomi 

yang mengevaluasi intervensi-intervensi biaya terapi. Dalam penelitian ini, 

peniliti menggunakan metode evaluasi Cost Effectiveness Analysis (CEA) atau 
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analisis efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya adalah jenis analisis ekonomi 

yang membandingkan kedua hasil klinis dan biaya pilihan pengobatan baru atau 

pilihan pengobatan (Gauvreau et al 2012). Hasil dari CEA digambarkan sebagai 

dalam efektivitas Incremental cost effectiveness ratio (ICER) yang merupakan 

ratio biaya tambahan untuk kepentingan penambahan dua intervensi, dan Average 

cost effectiveness ratio (ACER) adalah perbandingan antara biaya memperoleh 

manfaat dari intervensi tanpa mengacu pada pembanding (Bang et al 2012). 

Hasil Cost Effectiveness Ratio (ACER) atau dalam Incremental Cost 

Effectiveness (ICER), ACER menggambarkan total biaya dari program atau 

intervensi dibandingkan dengan iuran klinik, sedangkan ICER digunakan untuk 

menderteminasikan biaya tambahan dan pertambahan efektivitas dari suatu terapi 

yang paling baik (Posey 2005). 

Suatu kelompok terapi dinyatakan paling cost effectiviness apabila 

mempunyai nilai ACER paling rendah dibandingkan nilai ACER pada terapi 

kelompok lain. Berdasarkan perhitungan, nilai ACER yang paling rendah adalah 

pasien dengan terapi Metformin nilai ACERnya sebesar Rp. 9.778,3 sehingga 

pada setiap peningkatan 1% efektivitas terapi dibutuhkan biaya sebesar total 

ACERnya dan terapi kelompok Metformin lebih cost effectiviness dibanding 

terapi kelompok Glibenklamid sebesar Rp. 56.313,10.  

Perhitungan ICER digunakan untuk menderteminasikan biaya tambahan 

dan biaya pertambahan biaya efektivitas dari suatu terapi yang paling baik   

(Posey 2005). Jika perhitungan ICER memberikan nilai negatif, maka suatu terapi 

lebih efektif terapi lebih murah dibandingkan alternatifnya. Jika suatu alternatif 

terapi lebih efektif terapi lebih mahal dibandingkan lainnya, ICER dapat 

digunakan untuk menjelaskan besarnya tambahan biaya untuk setiap unit 

perbaikan kesehatan (Andayani 2013).  

ICER perlu diperhatikan jika dalam perhitungan ICER didapatkan hasil 

efektivitas terapi lebih mahal dan efektif, dari hasil tersebut dapat dihitung 

ICERnya untuk mengetahui besarnya tambahan pengeluaran terapi obat tersebut. 

Sedangkan apabila dari kedua obat yang dibandingkan yang lebih efektif dan hasil 

lebih murah ICER tidak perlu dihitung, bila ingin dihitung ICER tidak masalah 
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sebagai bukti bahwa nilai ICER adalah negatif sebagai tanda terapi obat lebih 

efektif dan murah untuk terapi obat tertentu. 

Dalam penelitian ini tidak perlu menghitung ICER karena terapi 

Metformin lebih murah dan efektif di banding Glibenklamid, hal ini terjadi karena 

dari biaya rata-rata terapi selama pencapaian target penurunan gula sesuai 

ketentuan RSUD Sukoharjo darah jika sesuai dari LOS pasien adalah 5 hari lama 

terapi dan terapi dari Metformin dan Glibenklamid hasil dari ICER adalah negatif.  

 

E. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data secara sekunder, yaitu 

mengambil data tertulis di rekam medik, sehingga peneliti tidak dapat mengetahui 

dengan pasti mengapa pasien lebih sedikit menggunakan Metformin dibandingkan 

Glibenlamid sedangkan lebih cost effectiviness Metformin. 

Pada penelitian ini efektivitas hanya diukur berdasarkan tercapainya 

penurunan kadar gula darah dengan kondisi pasien pulang dalam keadaan 

membaik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Persentase efektivitas terapi penggunaan metformin sebesar 78,12% dan 

glibenklamid 72,73% sebesar untuk pengobatan Diabetes Melitus tipe II pada 

pasien rawat inap di RSUD Sukoharjo tahun 2016. 

2. Total biaya terapi yang menggunakan metformin sebesar Rp. 3.555.458,8 dan 

glibenklamid sebesar Rp. 4.730.478,3 untuk pengobatan Diabetes Melitus 

tipe II pada pasien rawaat inap di RSUD Sukoharjo tahun 2016. 

3. Metformin lebih cost-effectiveness dari pada glibenklamid untuk pengobatan 

Diabetes Melitus tipe II pada pasien rawat inap di RSUD Sukoharjo tahun 

2016. 

 

B. Saran 

Saran dari penelitian ini adalah: 

1. Analisis biaya terapi obat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi rumah 

sakit dalam menentukan anggaran obat untuk penyakit Diabetes Melitus tipe II 

secara efektif dan efisien. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang cost effectiviness obat 

antidiabetik lain untuk penyakit Diabetes Melitus tipe II. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas terapi Diabetes 

Melitus tipe II dengan parameter lainnya. 
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Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian Tugas Akhir 
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Lampiran 2. Surat Keterangan telah Selesai Pengambilan Data Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Izin Pra Penelitian 
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Lampiran 5. Data karakteristik Pasien yang Menggunakan Metformin 

NO.RM Kelas JK Umur LOS 
Pendidikan 

Akhir 

Diagnosa 

Utama 

Biaya 

Non 

ADO 

Biaya 

ADO 

Biaya 

Obat 

Lain 

Biaya 

Jasa 

Sarana 

Biaya 

Diagnostik 

Biaya 

Pemeriksaan 

Total 

Biaya 

417164 II P 63 6 SD  DM TIPE II 165193 3561 168754 289200 232426 99000 958134 

234607 II L 45 5 SD  DM TIPE II 214102 1714 212388 241000 467739 63000 1199943 

130610 II P 60 4 SMP  DM TIPE II 348281 2142 346139 826082 1023824 49500 2595968 

335962 II P 67 4 SD  DM TIPE II 444397 5714 438683 192800 1749700 89500 2920794 

318511 II P 66 4 SD  DM TIPE II 378106 1346 376760 192800 622526 36000 1607538 

214410 II P 54 3 SD  DM TIPE II 224109 1318 222791 202500 413775 46500 1110993 

215088 II L 55 9 SD  DM TIPE II 405601 1187 405601 607500 784150 112500 2316539 

330990 II P 55 3 SD  DM TIPE II 113430 1318 112112 202500 178575 46500 654435 

319796 II L 53 9 SMP  DM TIPE II 592840 2016 592840 433800 376126 90000 2087622 

351199 II P 49 6 SD  DM TIPE II 704288 1134 703154 546000 604324 778500 3337400 

330920 II L 37 4 SD  DM TIPE II 375745 1187 374558 192770 948225 49000 1941485 

350520 II L 69 11 SD  DM TIPE II 615457 1008 614499 742500 363826 142500 2479790 

338025 II L 46 3 SD  DM TIPE II 326729 516 326213 144600 317050 40500 1155608 

240332 II L 37 10 SMA  DM TIPE II 614363 378 613985 482000 230001 80000 2020727 

283861 II L 55 11 SD  DM TIPE II 763000 1846 761154 543760 238600 867300 3175660 

334188 II L 56 7 SD  DM TIPE II 2199281 1319 2197962 3603860 439200 75000 8516622 

317101 II L 50 3 SD  DM TIPE II 281874 1582 280292 450750 297129 36500 1348127 

317103 II P 54 4 SMP  DM TIPE II 260174 1795 258379 318974 271176 45000 1155498 

292605 II P 66 8 SD  DM TIPE II 364223 1055 363168 385600 781998 148500 2044544 

96807 II P 54 9 SD  DM TIPE II 1730061 3296 1726765 2475000 828811 696750 7460683 

38662 II L 53 6 SMA  DM TIPE II 645299 791 644508 813205 288401 36000 2428204 

129461 II P 50 6 SMA  DM TIPE II 551007 3165 547842 337400 327975 45000 1812389 
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NO.RM Kelas JK Umur LOS 
Pendidikan 

Akhir 

Diagnosa 

Utama 

Biaya 

Non 

ADO 

Biaya 

ADO 

Biaya 

Obat 

Lain 

Biaya 

Jasa 

Sarana 

Biaya 

Diagnostik 

Biaya 

Pemeriksaan 

Total 

Biaya 

190659 II L 58 3 SD  DM TIPE II 258035 4293 253742 337500 729176 64500 1647246 

205907 II P 69 4 SD  DM TIPE II 150739 2394 148345 192800 525950 100750 1120978 

318774 II L 64 4 SD  DM TIPE II 198507 1571 197016 192800 249726 49500 889120 

225058 II P 74 5 SD  DM TIPE II 281970 3429 278541 241000 233024 49500 1087464 

339957 II P 57 5 SD  DM TIPE II 295271 2016 293255 241000 258626 49500 1139668 

192357 II L 54 9 SMA  DM TIPE II 766165 630 765535 433800 271901 31500 2269531 

352342 II P 55 4 SD  DM TIPE II 283625 2268 281357 270000 228351 58500 1124101 

663 II L 53 13 SMP  DM TIPE II 2817649 3165 2814484 3575000 6368850 1632000 17211148 

319136 II P 57 7 SMP  DM TIPE II 307337 2132 305205 337400 316176 49500 1317750 

913 II L 53 5 SMP  DM TIPE II 309564 1638 307926 1210500 1362751 226500 3418879 
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Lampiran 6. Data karakteristik Pasien yang Menggunakan Glibenklamid 

No.RM Kelas JK Umur LOS 
Pendidikan 

Akhir 

Diagnosa 

Utama 

Biaya 

Non 

ADO 

Biaya 

ADO 

Biaya 

Obat 

Lain 

Biaya 

Jasa 

Sarana 

Biaya 

Diagnostik 

Biaya 

Pemeriksaan 

Total 

Biaya 

312053 II L 54 5 SD DM TIPE II 297087 264 296823 241000 284676 58500 1178350 

280523 II L 55 5 SMP DM TIPE II 311252 330 311054 241000 201900 58500 1124036 

297685 II L 58 5 SD DM TIPE II 347332 330 347002 241000 224376 48500 1208540 

335134 II P 50 4 SD DM TIPE II 271781 198 271781 192800 212476 49500 998536 

3176565 II P 55 7 SMP DM TIPE II 403007 396 402611 337400 337650 72000 1553064 

280824 II L 63 9 SD DM TIPE II 418644 528 418166 433800 289876 90000 1651014 

297373 II L 59 5 SMP DM TIPE II 154012 264 153748 241000 232276 54000 835300 

293775 II P 59 6 SMP DM TIPE II 281756 396 281360 289200 191225 72000 1115937 

226287 II P 65 5 SMP DM TIPE II 371945 330 371615 241000 223775 54000 1262665 

15859 II P 64 5 SD DM TIPE II 311425 330 311095 241000 216976 54000 1134826 

293440 II P 51 5 SMP DM TIPE II 208865 264 208601 241000 196176 49500 904406 

273632 II P 57 7 SMP DM TIPE II 505495 462 505033 337400 494201 57500 1900091 

294148 II P 54 9 SD DM TIPE II 539620 330 539290 433800 301075 94500 1908615 

276264 II L 57 6 SD DM TIPE II 259889 396 259493 289200 245476 72000 1126454 

276665 II P 54 8 SD DM TIPE II 879709 198 879511 385600 450850 93500 2689368 

290174 II P 58 5 SD DM TIPE II 441261 264 440997 241000 358876 72000 1554398 

312007 II P 50 4 SMP DM TIPE II 397042 264 396796 192800 236150 58500 1281552 

295773 II L 56 2 SMP DM TIPE II 110023 264 109759 144600 320200 40500 725346 

239566 II P 55 7 SD DM TIPE II 356572 726 355846 385600 250301 81000 1430045 

250299 II P 52 6 SMP DM TIPE II 271213 330 270883 289200 342150 54000 1227776 

262377 II P 50 4 SD DM TIPE II 219177 132 219177 192800 240645 54000 925931 

270790 II P 54 9 SD DM TIPE II 578439 264 578175 433800 276026 90000 1956704 
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No.RM Kelas JK Umur LOS 
Pendidikan 

Akhir 

Diagnosa 

Utama 

Biaya 

Non 

ADO 

Biaya 

ADO 

Biaya 

Obat 

Lain 

Biaya 

Jasa 

Sarana 

Biaya 

Diagnostik 

Biaya 

Pemeriksaan 

Total 

Biaya 

295391 II L 65 18 SD DM TIPE II 491584 330 491254 482000 261676 99000 1825844 

271794 II P 60 5 SD DM TIPE II 363075 330 363075 241000 232475 58500 1258455 

262715 II L 62 9 SD DM TIPE II 575996 193 575798 433800 265576 85500 1936863 

48410 II P 55 6 SD DM TIPE II 590961 264 590697 241000 229376 54000 1706298 

141761 II L 55 8 SD DM TIPE II 498223 132 498091 385600 317401 72000 1771447 

338839 II P 67 9 SD DM TIPE II 670771 304 669649 443800 762376 85000 2631900 

350468 II P 67 3 SMP DM TIPE II 224148 264 223884 144600 224300 45000 862196 

195586 II P 56 5 SMP DM TIPE II 396649 462 396187 241000 244476 58500 1337274 

294691 II L 62 18 SD DM TIPE II 389720 462 389258 337400 230300 67500 1414640 

179122 II P 76 5 SMP DM TIPE II 523542 132 523542 241000 244250 58500 1590966 

295122 II P 66 7 SD DM TIPE II 315811 189 315217 289200 288029 67500 1275946 
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Lampiran 7. Data uji statistik biaya ADO (Anti Diabetes Oral) 

 
Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

biaya ADO 
Glibenklamid 33 312,79 122,802 21,377 

Metformin 32 1966,38 1174,092 207,552 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

biaya  

ADO 

Equal 

variances 

assumed 

34,626 ,000 -8,047 63 ,000 -1653,587 205,483 -2064,212 -1242,962 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -7,925 31,658 ,000 -1653,587 208,650 -2078,774 -1228,401 

 

Biaya ADO dengan probabilitas 0,000 kurang dari 0,05 maka Ho di tolak yang artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan. 
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Lampiran 8. Data uji statistik biaya Non-ADO (Anti Diabetes Oral) 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Biaya non ADO 
Glibenklamid 33 393212,91 159971,154 27847,404 

Metformin 32 562075,69 595916,844 105344,210 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Biaya 

non  

ADO 

Equal 

variances 

assumed 

8,470 ,005 -1,571 63 ,121 -168862,778 107498,261 -383680,911 45955,355 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -1,550 35,317 ,130 -168862,778 108962,748 -389998,003 52272,446 

 

Biaya non ADO dengan probabilitas 0,130 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak yang 

artinya terdapat perbedaan yang signifkan. 
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Lampiran 9. Data Uji Statistik Biaya Obat lain 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Biaya Obat lain 
Glibenklamid 33 392892,97 159934,288 27840,986 

Metformin 32 560436,03 595655,866 105298,076 

 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig

. 

t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Biaya 

Obat  

lain 

Equal 

variances 

assumed 

8,501 ,00

5 

-1,559 63 ,124 -167543,062 107452,727 -

382270,203 

47184,080 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -1,538 35,319 ,133 -167543,062 108916,506 -

388584,044 

53497,921 

 

Biaya obat lain dengan probabilitas 0,133 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya terdapat perbedan yang signifkan. 

 

 

 

 



58 

 

 

 

5
8
 

 

Lampiran 10. Data Uji Statistik Biaya Jasa Sarana 

Group Statistics 

 
kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Biaya jasa sarana 
Glibenklamid 33 295345,45 92852,036 16163,465 

Metformin 32 664262,53 882094,878 155933,818 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Biaya 

jasa  

sarana 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

14,436 ,000 -2,390 63 ,020 -368917,077 154390,357 -677441,586 -60392,567 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  -2,353 31,666 ,025 -368917,077 156769,299 -688377,756 -49456,397 

 

Biaya jasa sarana dengan probabilitas 0,025 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 
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Lampiran 11. Data Uji Statistik Biaya Diagnostik 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Biaya dignostik 
Glibenklamid 33 285683,85 109094,771 18990,962 

Metformin 32 697815,25 1095966,406 193741,319 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Biaya 

 dignostik 

Equal 
variances 

assumed 

7,204 ,009 -2,150 63 ,035 -412131,402 191708,906 -795231,082 -29031,721 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2,117 31,596 ,042 -412131,402 194669,863 -808860,002 -15402,801 

 

Biaya dignostik dengan probabilitas 0,042 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya terdapat perbedaan 
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Lampiran 12. Data Uji Statistik Pasien Biaya Pemeriksaan 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Biaya pemeriksaan 
Glibenklamid 33 66030,30 15984,338 2782,516 

Metformin 32 187025,00 339989,928 60102,296 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Biaya  

pemerik

saan 

Equal 
variances 

assumed 

16,509 ,000 -2,043 63 ,045 -120994,697 59237,433 -239371,261 -2618,133 

Equal 

variances 

not 
assumed 

  -2,011 31,133 ,053 -120994,697 60166,672 -243684,206 1694,813 

 

Biaya pemeriksaan dengan probabilitas 0,053 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya terdapat perbedaan yang signifikan. 
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Lampiran 13. Data Uji Statistik Total Biaya 

Group Statistics 

 kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Total biaya 
Glibenklamid 33 1433478,27 467555,881 81391,032 

Metformin 32 2673580,88 3149173,985 556700,570 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Total 
 biaya 

Equal 
variances 

assumed 

8,504 ,005 -2,237 63 ,029 -1240102,602 554265,169 -2347713,160 -132492,044 

Equal 

variances 

not 
assumed 

  -2,204 32,325 ,035 -1240102,602 562618,898 -2385667,916 -94537,288 

total biaya dengan probabilitas 0,035 kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Artinya 

terdapat perbedaan yang signifikan. 
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Lampiran 14. Perhitungan Efektivitas Terapi pada pasien diabetes mellitus 

tipe II 

 

1. Kelompok terapi A (Glibenklamid ) 

Efektivitas =  × 100% 

  =  × 100% 

  = 72,73% 

2. Kelompok terapi B ( metformnin ) 

Efektivitas =  × 100% 

  =  × 100% 

  = 78,12% 
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Lampiran 15. Perhitungan ACER pada pasien diabetes mellitus tipe II 

1. Kelompok terapi A (Glibenklamid) 

Efektivitas =  × 100% 

  =  × 100% 

= 72,73%         

Perhitungan ACER pada kelompok terapi A 

ACER =   

 =   

  = Rp. 56.313,10 

2. Kelompok terapi B ( metformin ) 

Efektivitas =  × 100% 

  =  × 100% 

  = 78,12 % 

Perhitungan ACER pada kelompok terapi A 

ACER =  

 

 = Rp. 9.778,3 

 

 


