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ABSTRACT 

Chronic Kidney Disease (CKD) is a global public health problem with increasing 

prevalence and incidence, poor prognosis and high costs. The prevalence of CKD 

increases with the increasing number of elderly people and the incidence of diabetes 

mellitus (DM) and hypertension. In Indonesia, the treatment of kidney diseases is the 

second largest financing of the Health Social Security Organizing Agency (BPJS-K) after 

heart disease. In addition to the cost of hemodialysis, indirect costs or own costs or costs 

according to the patient's perspective (out of pocket, OOP) must be borne with the patient. 

OOP costs can absorb most household resources and have an impact on poverty. 

Analitical descriptive research with cross sectional method is intended to find out 

determine the own costs incurred by patients and the factors that cause economic 

difficulties. Primary data was taken through interviews with a structured questionnaire for 

74 people with CKD who underwent hemodialysis therapy for more than one year at the 

Tangerang District General Hospital Tangerang in October-December 2018. Own costs 

that incurred by the family of patients are calculated in accounting determinant of 

economic difficulties were analyzed by logistic regression tests using appropriate software. 

The costs that spent by (families) CKD patients at General Hospital include transportation 

costs including parking (average Rp 528.000), consumption (Rp 413.625), purchase of 

drugs and supplements that are not covered (Rp 315.319), costs of caregiver (Rp 650.000) 

and decreased in productivity (Rp 878,112). Patients affected economic difficulties is 50 

people (67,6%). In addition to OOP, the factors that significantly influence the economic 

difficulties (family) of patients are income. Patients who have the potential to experience 

economic difficulties are those who earn Rp>4.000.000 (p = 0,020; OR = 0.253), will 

experience economic difficulties 3,95 times less than patients with odds income of 

Rp<2.000.000 and Rp2.000.000-4.000.000. Economic difficulties are illustrated by the 

inability of patients to pay home installments/house rent, electricity, telephone, water bills, 

drug purchases and pay for children's education. Also, economic difficulties can be shown 

from the situation after patients doing hemodialysis, moving house, using savings that 

should be for other purposes, asking for financial assistance from friends, borrowing 

money with personal guarantees, selling assets or other assets, and implementing other 

strategies to continue to finance life. 

 

Keywords: chronic kidney failure (CRF), out of pocket (OOP), economic difficulties, hemodialysis 
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ABSTRAK 

 

Penyakit ginjal kronik (PGK) merupakan masalah kesehatan masyarakat global 

dengan prevalensi dan insiden yang terus meningkat, prognosis yang buruk dan biaya yang 

tinggi. Selain besarnya biaya hemodialisis, biaya tidak langsung atau biaya sendiri atau 

biaya menurut perspektif pasien (out of pocket, OOP) harus ditanggung pasien. Adanya 

pengeluaran biaya OOP dapat menyerap sebagian besar sumber daya rumah tangga dan 

berdampak pada kemiskinan. Penelitian deskriptif analitik dengan metode cross sectional 

ini bertujuan untuk mengetahui biaya sendiri yang dikeluarkan oleh pasien serta faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan ekonomi. Data primer diambil melalui 

wawancara dengan kuesioner terstruktur terhadap 74 orang pasien PGK yang menjalani 

terapi hemodialisis lebih dari satu tahun di RSU Kabupaten Tangerang pada Oktober–

Desember 2018. Biaya sendiri yang dikeluarkan oleh pasien dihitung secara akuntansi dan 

faktor penentu kesulitan ekonomi dianalisis dengan uji regresi logistik menggunakan 

perangkat lunak yang sesuai. Biaya sendiri yang dikeluarkan oleh (keluarga) pasien PGK 

di RSU Kabupaten Tangerang meliputi biaya transportasi termasuk parkir (rata-rata Rp 

528.000), makan dan minum (Rp 413.625), pembelian sendiri obat dan suplemen (Rp 

315.319), biaya untuk pendamping (Rp 650.000) dan penurunan produktivitas (Rp 

878,112). Pasien yang mengalami kesulitan ekonomi berjumlah 50 orang (67,6%). Selain 

biaya sendiri, faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesulitan ekonomi 

(keluarga) pasien adalah penghasilan. Pasien yang berpotensi mengalami kesulitan 

ekonomi adalah yang berpenghasilan Rp>4.000.000 (p = 0,020; OR = 0,253) akan 

mengalami kesulitan ekonomi 3,95 kali lebih kecil dibandingkan pasien dengan 

penghasilan Rp<2.000.000 dan Rp2.000.000-4.000.000. Kesulitan ekonomi yang dialami 

pasien hemodialisis berupa keadaan keadaan ekonomi/keuangan pasien yang pas-

pasan/miskin. Kesulitan ekonomi digambarkan dengan ketidakmampuan pasien membayar 

cicilan rumah/uang sewa rumah, tagihan listrik, telepon, air, pembelian obat dan membayar 

pendidikan anak. Kesulitan ekonomi juga dapat dilihat dari keadaan setelah pasien 

menjalani hemodialisis yaitu mengalami pindah rumah, menggunakan tabungan yang 

seharusnya untuk keperluan lain, meminta bantuan keuangan dari kerabat, pinjam uang 

dengan jaminan pribadi, jual asset atau harta lainnya serta melakukan strategi lain agar 

dapat terus membiayai hidup. 

 

Kata Kunci: penyakit ginjal kronik (pgk), biaya sendiri, kesulitan ekonomi, hemodialisis 
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PENDAHULUAN 

 

Penyakit ginjal kronik atau disebut 

dengan PGK adalah gangguan fungsi 

ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih 

kembali dimana tubuh tidak mampu 

memelihara metabolisme serta 

keseimbangan cairan dan elektrolit yang 

berakibat pada peningkatan ureum. Pasien 

PGK yang mempunyai karakteristik 

bersifat menetap biasanya tidak dapat 

disembuhkan dan memerlukan 

pengobatan berupa transplantasi ginjal, 

dialisis peritoneal dan hemodialisis rawat 

jalan dalam jangka waktu yang lama. 

Secara anatomi dan fisiologi, PGK 

merupakan perkembangan gagal ginjal 

yang bersifat progresif dan lambat 

biasanya berlangsung selama satu tahun. 

Ginjal kehilangan kemampuan untuk 

mempertahankan volume dan komposisi 

cairan tubuh dalam keadaan asupan 

makanan normal dengan laju filtrasi 

glomeruler (LFG) kurang dari 60 

ml/menit/1,73 m2 selama tiga bulan atau 

lebih.
[1,2]

  

Berdasarkan data dari Riskesdas 

pada 2013, prevalensi PGK di Indonesia 

adalah 0,2% atau sekitar 499.800 orang. 

Hanya 60% dari pasien PGK tersebut 

yang menjalani terapi dialisis. Prevalensi 

PGK di Provinsi Banten adalah 0,2% 

berdasarkan diagnosis dokter pada laporan 

Riskesdas. Di Kota Tangerang pada 2014, 

PGK termasuk dalam 10 besar, kategori 

penyakit rawat jalan di seluruh rumah 

sakit Kota Tangerang pada awal mula era 

JKN. Sementara itu, dalam hasil 

penelitian Perhimpunan Nefrologi 

Indonesia (Pernefri) pada 2006 

mendapatkan prevalensi PGK sebesar 

12,5%.
[3,4]

 

Pengeluaran biaya sendiri atau OOP 

dalam pelayanan kesehatan, terutama 

untuk penyakit katastropik seperti PGK 

sering berdampak pada pasien. Dampak 

buruk dari besarnya pengeluaran biaya ini 

dapat berimplikasi pada kesulitan 

ekonomi karena kesulitan keuangan yang 

dialami pasien. Adanya pengeluaran biaya 

OOP dapat menyerap sebagian besar 

sumber daya rumah tangga dan 

berdampak pada kemiskinan.
[5]

 Pada hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Suni 

Koswara R. (2018) menyatakan bahwa 

biaya tidak langsung atau biaya yang 

dikeluarkan sendiri oleh pasien PGK 

dengan hemodialisis dapat menjadi faktor 

penentu kesulitan ekonomi pasien PGK di 

RS Sentra Medika Cibinong. Faktor yang 

berpengaruh adalah tanggungan keluarga, 
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dimana pasien PGK yang menjalani 

hemodialisis yang mempunyai 

tanggungan anak berusia ≤15 tahun 

dan/atau orang tua berusia ≥65 tahun 

memiliki risiko 2,7 kali lebih besar untuk 

mengalami kesulitan ekonomi dibanding 

pasien yang tidak memiliki tanggungan 

keluarga dengan usia tersebut.
[6]

 

Pada penelitian ini difokuskan pada 

analisis biaya yang harus ditanggung 

sendiri (biaya sendiri, OOP) oleh pasien 

PGK, termasuk penurunan penghasilan 

karena tidak dapat melakukan pekerjaan 

selama proses terapi hemodialisis 

dilakukan. Diteliti pula faktor-faktor yang 

dapat menimbulkan berbagai kesulitan 

ekonomi pada pasien PGK dengan 

hemodialisis di Rumah Sakit Umum 

(RSU) Kabupaten Tangerang. 

 

METODE 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif yang dilakukan secara 

observasional yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi beban biaya sendiri dan 

faktor penentu kesulitan ekonomi yang 

dialami pasien PGK  yang menjalani 

hemodialisis. Pengumpulan data 

dilakukan dengan desain potong lintang 

(cross-sectional). Pada desain cross-

sectional faktor penentu kesulitan 

ekonomi dan efeknya diukur dalam waktu 

yang bersamaan. Penelitian menggunakan 

sampel sebanyak 74 orang pasien 

penderita yang didiagnosis PGK oleh 

dokter yang merawat di RSU Kabupaten 

Tangerang yang menjalani hemodialisis 

≥1 tahun.
[7]

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Karakteristik Sosio-

Demografi  

Tabel V.1 Hasil Analisis Karakteristik 

Sosio-Demografi 

 
Karakteristik  n (%) 

 
     1. Usia 

 <40 tahun   12 16,2   

 40 – 49 tahun18  24,3 

 50 – 59 tahun  26 35,1 

≥60 tahun  18 24,3 

Mean = 50,8 tahun ± 

(SD = 24-78) tahun 

      2. Jenis Kelamin 

 Laki-laki   47 63,5 

Perempuan  27 36.5 

3. Pendidikan 

 Dasar (SD)  15 20,3 

Menengah 

(SMP, SMA, SMK) 40 54,1 

Perguruan Tinggi  19 25,7 

 4. Perkawinan 

 Kawin   61 82,4 

Belum Kawin  13 17,6 

        5.  Pekerjaan  

 Pekerjaan  

Knowledge based    14 18,9 

Pekerjaan Fisik   39 52,7 

 Pekerjaan di rumah   13 17,6 

 Tidak Bekerja    8 10,8 

        6. Penghasilan 

 <2.000.000    21 28,4 

 >2.000.000 – 

 4.000.000    26 35,1 

 > 4.000.000    27 36,5 

        7. Status Kepala Keluarga 
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  Ya   43 58,1 

  Bukan  31 41,9 

         8. Jumlah Anggota Keluarga 

  0-2 orang   3 4,1 

  3-5 orang  61 82,4 

  >5 orang  10 13,5 

         9. Tanggungan Keluarga 

  Tidak Punya 18 24,3 

  Punya ≤2  38 51,4 

  Punya >2  18 24,3 

       10. Kepemilikan Rumah 

  Ada  66 89,2 

  Tidak   8 10,8 

 

Hasil penelitian di RSU Kabupaten 

Tangerang menunjukkan usia termuda pada 

kasus PGK ini adalah usia 24 tahun dan usia 

paling tua 78 tahun. Rata–rata usia penderita 

PGK dari penelitian ini adalah 50,8 tahun 

dengan proporsi kasus tertinggi pada 

kelompok usia 50-59 tahun sebanyak 35,1% 

atau 26 orang pasien. Usia <40 tahun 

memiliki prosentase 16,2%. Hal ini terbilang 

cukup besar. Mengingat di usia tersebut masih 

dibawah 40 tahun. Sedangkan penurunan 

fungsi ginjal secara normal terjadi pada usia 

lebih dari 40 tahun dan merupakan salah satu 

bentuk proses degeneratif yang dialami 

manusia. 

Berdasarkan penelitian ini, PGK banyak 

diderita oleh laki-laki yaitu sekitar 47 orang 

(63,5%). Hal ini sejalan dengan hasil 

Riskesdas 2013, prevalensi pada laki-laki 

(0,3%) lebih tinggi dari perempuan (0,2%). 

Untuk yang berpendidikan menengah (SMP, 

SMA, SMK) mencakup 54,1% dan sekitar 

25,7% berpendidikan perguruan tinggi. 

Sedangkan pendidikan menengah kebawah 

(sekolah dasar) sekitar 20,3% atau sebanyak 

15 orang. 

Hasil analisis data dari variabel status 

perkawinan menunjukkan hampir semua 

status perkawinan responden adalah kawin 61 

orang (82,4%). Sebanyak 33% pasien 

menggambarkan kondisi keuangan mereka 

mengalami kondisi keuangan yang pas-pasan. 

Disisi lain sebanyak 29,7% pasien 

menyatakan bahwa mereka dalam keadaan 

sejahtera/cukup nyaman dan pasien yang 

menyatakan miskin ada sebanyak 25,7%. 

Berdasarkan hasil analisis univariat 

sebanyak 27 orang (36,5%), rata-rata 

memiliki pendapatan pasien sekitar 

>Rp.4.000.000 tiap bulannya. Hasil ini tidak 

jauh berbeda dengan pasien yang memiliki 

pendapatan Rp2.000.000-4000.000 yaitu 

sekitar 26 orang (35,1%). Berdasarkan 

hubungan pendapatan dengan kesulitan 

ekonomi, pasien yang memiliki pendapatan 

Rp2.000.000-4.000.000 mengalami kesulitan 

ekonomi 19 orang sedangkan pasien yang 

memiliki pendapatan Rp>4.000.000 

mengalami kesulitan ekonomi sebanyak 11 

orang. Pasien yang memiliki pendapatan 

Rp<2.000.000 yang mengalami kesulitan 

ekonomi ada sekitar 20 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa pasien hemodialisis 

dengan pendapatan Rp<2.000.000 lebih rentan 

mengalami kesulitan ekonomi. 
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Berdasarkan status kepala keluarga 

lebih banyak pasien tidak berstatus sebagai 

kepala keluarga (43 orang; 58,1%) dan ada 4 

pasien belum menikah. Sebaran responden 

menurut jumlah anggota keluarga 

menunjukkan jumlah anggota keluarga rata-

rata terdiri dari 3-5 orang dengan prosentase 

82,4%, kemudian >5 orang sebesar 13,5% dan 

0-2 orang sebanyak 3%. Jumlah anggota 

keluarga terhitung jumlah orang yang berada 

dalam satu atap dengan pasien tersebut. 

Jumlah anggota keluarga masih dibagi lagi 

menjadi dua yaitu adanya anggota keluarga 

yang berusia <15 tahun dan >65 tahun atau 

tidak adanya anggota keluarga yang berusia 

<15 tahun dan >65 tahun. Usia <15 tahun 

perlu diperhitungkan karena dianggap menjadi 

belum produktif dan masih menjadi 

tanggungan orang tua. Usia >65 tahun juga 

demikian, perlu diperhitungkan karena 

dianggap sudah tidak produktif sehingga 

dapat menjadi beban keluarga. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tanggungan 

keluarga pasien PGK sebanyak 18 pasien 

(24,3%) tidak memiliki tanggungan keluarga 

yang berusia <15 tahun dan >65 tahun. Rata-

rata pasien yang memiliki tanggungan 

keluarga adalah 56 orang (75,7%) yang dibagi 

menjadi punya tanggungan ≤2 sebanyak 38 

orang (51,4%) dan yang mempunyai 

tanggungan >2 sebanyak 18 orang (24,3%). 

Berdasarkan penelitian Suny R.K., 

tanggungan keluarga merupakan salah satu 

penyebab terjadinya kesulitan ekonomi. 

Karena pengeluaran keluarga yang memiliki 

tanggungan usia <15 tahun dan >65 tahun 

akan berbeda dengan keluarga pasien yang 

tidak memiliki tanggungan usia tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkan 

kepemilikan rumah, sebanyak 66 pasien 

hemodialisis (89,2%) sudah memiliki tempat 

tinggal sendiri. 

B. Analisis Karakteristik Data 

Hemodialisis 

Tabel V.2 Data Hemodialisis dan 

Penyakit Penyerta Responden (N =74) 

              

 Karakteristik   n (%) 
 

1. Lama Hemodialisis 

>1-5 tahun   62  83,8

  

>5-10 tahun   9 12,2 

>10-15 tahun  3  4,1 

2. Penyakit Penyerta 

0 (Tidak ada)  5 6,8 

1   46 62,2 

2   17 23,0 

>2    6 8,1 

 

 

Tabel V.2. menggambarkan lamanya 

pasien menjalani hemodialisis dan jumlah 

penyakit penyerta yang dialami pasien. 

Rata-rata pasien PGK pada RSU 

Kabupaten Tangerang menjalani 

hemodialisis dengan lama hemodialisis 

selama 1-5 tahun yaitu 83,8% pasien dan 

paling sedikit dengan lama hemodialisis 

>5 tahun sebanyak 3 orang.  Pasien PGK 
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yang menjalani hemodialisis pada 

penelitian ini adalah minimal satu tahun 

menjalani terapi. Terapi hemodialisis yang 

paling lama dijalani oleh pasien dirumah 

sakit tersebut adalah 20 tahun.  

Berdasarkan penelitian ini, pasien yang 

mengalami PGK paling banyak mengalami 

satu penyakit penyerta, yakni sekitar 62,2% 

(46 pasien). Pada penelitian proporsi penyakit 

yang dialami paling banyak pasien PGK 

adalah penyakit hipertensi. 

C. Analisis Karakteristik Sosio-

Ekonomi 

Tabel V.3. Data Sosio-Ekonomi 

Responden 

Karakteristik   n  (%) 

    1. Pengeluaran kesehatan 

Rp<1.000.000  24 32,4 

Rp1.000.000-2.000.000 28 37,8 

Rp>2.000.000  22 29,7 

    2. Kondisi Keuangan 

Sejahtera/cukup nyaman 22 29,7 

Pas-pasan  33 44,6 

Miskin/sangat miskin 19 25,7 

   3. Kesulitan Ekonomi 

Ya   50 67,6 

Tidak   24 32,4 

Rata-rata gambaran kondisi keuangan 

pasien hemodialisis dalam penelitian ini 

mengalami kondisi pas-pasan. Individu 

dengan status sosial ekonomi yang 

berkecukupan akan mampu menyediakan 

fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, individu 

yang status ekonominya rendah akan 

mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

Gambar V.2. Transportasi yang Digunakan 

Responden 

Transportasi yang paling banyak 

digunakan oleh pasien PGK di RSU 

Kabupaten Tangerang untuk menuju ke rumah 

sakit adalah kendaraan pribadi roda dua yaitu 

sebanyak 43%. Lalu secara berurut 

transportasi umum 37% dan pribadi roda 

empat 20%. Berdasarkan penelitian, pasien 

hemodialisis paling banyak menggunakan 

kendaraan pribadi roda dua (43%). Banyaknya 

penggunaan kendaraan pribadi roda dua 

menunjukkan bahwa pasien memiliki 

ekonomi menengah ke bawah karena biaya 

bahan bakar kendaraan pribadi roda dua lebih 

kecil di banding kendaraan pribadi roda 

empat. 

 

 

Gambar V.3. Jarak yang Ditempuh 

Responden 

 

 

 

37%

43%

20%

transportasi
umum(angkot,g

ojek,becak,bis)

pribadi roda 2

pribadi roda 4
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Jarak yang paling banyak ditempuh pasien 

PGK adalah >10–20 km yaitu 39%. Sehingga 

pasien banyak yang menggunakan kendaraan 

pribadi roda dua. Jarak terjauh yang dilalui 

pasien adalah 28 km dan jarak terdekat adalah 

0,5 km. Jarak >20 km hanya di lalui oleh 16% 

pasien. 

D. Biaya Yang Di Tanggung Sendiri 

Tabel V.4. Data Rata-rata Biaya Sendiri 

Perkedatangan dan Perbulan Responden 

 

Variabel Biaya 

Sendiri 

Rata-rata 

Biaya Sendiri 

yang 

Dikeluarkan  

Pasien PGK 

Hemodialisis 

Perbulan 

Rata-rata 

Biaya Sendiri 

yang 

Dikeluarkan 

Pasien PGK 

Hemodialisis  

Perkedatangan 

1.Biaya 
transportasi dan 

parkir 

Rp 528.000 Rp 66.000 

2.Biaya 
makan/minum 

Rp 413.625 Rp 51.703 

3.Biaya 

pendamping 

(family care) 

Rp 650.000 Rp 81.250 

4.Biaya 

obat/suplemen 

yang 
    dibeli sendiri 

Rp 315.319 Rp 39.415 

5.Biayapenurunan 

produktivitas 

(income loss)  

Rp 878.112 Rp 109.764 

 

Total 

 

Rp 2.785.056 

 

Rp 348.132 

 

 

Tabel V.5. Data Rata-rata Biaya Sendiri 

Responden 

 

 

 

 

 

 

Tabel V.4. menunjukkan rata-rata 

perbulan biaya yang ditanggung sendiri oleh 

pasien selama menjalani terapi hemodialisis. 

Total biaya rata-rata yang dikeluarkan pasien 

PGK di RSU Kabupaten Tangerang adalah 

Rp.2.785.056. Sedangkan jika diasumsikan 

seluruh pasien mengalami beban biaya 

tanggungan sendiri, rata-ratanya adalah 

Rp.1.566.085 (Tabel V.5.). Biaya yang 

dikeluarkan pasien setiap kali hemodialisis 

(perkedatangan) adalah Rp.348.132. 

Biaya transportasi perbulan pasien rata- 

rata Rp.528.000. Biaya rata-rata konsumsi 

Rp.413.625 merupakan biaya konsumsi yang 

dikeluarkan oleh pasien dan/atau pendamping 

yang membeli makanan dan minum di rumah 

sakit. Sedangkan rata-rata Rp.357.729 

merupakan rata-rata biaya konsumsi pasien, 

Pasien yang mengeluarkan biaya pendamping 

adalah 2 orang pasien dengan rata-rata 

Rp.650.000 perbulan. Jika biaya pendamping 

tersebut diasumsikan dikeluarkan oleh 

seluruh pasien, maka rata-rata biaya 

Rata-rata Biaya Sendiri Seluruh Pasien Hemodialisis Perbulan 

 

*Biaya rata-rata seluruh transportasi tiap pasien perbulan = Rp.528.000 
*Biaya rata-rata seluruh konsumsi tiap pasien perbulan = Rp 357.729 

*Biaya rata-rata seluruh pendamping (family care)tiap pasien perbulan = 

Rp 17.567 
*Biaya rata-rata obat yang dibeli sendiri = Rp 306.797 

*Biaya rata-rata penurunan produktivitas (income lose) = Rp 355.991 

 
* Total = Rp 1.566.085 

 

Ket: Biaya rata-rata ini merupakan biaya yang diasumsikan, jika pasien 

terbebani  oleh  semua biaya tersebut 
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pendampingnya adalah Rp.17.567.  

Rata-rata biaya obat/suplemen yang 

dikeluarkan oleh pasien pada penelitian ini 

adalah Rp.315.319. Rata-rata biaya penurunan 

produktivitas pasien PGK di RSU Kabupaten 

Tangerang adalah Rp.878.112. Jika 

diasumsikan seluruh pasien terbebani 

kehilangan pendapatan maka didapatkan biaya 

penurunan produktivitas Rp.355.991.  

E. Uji Distribusi Frekuensi Bivariat 

Pada analisis ini akan didapatkan 

hubungan antara kesulitan ekonomi dengan 

keadaan sosio-demografi pasien. Analisis 

bivariat dilakukan dengan uji Chi-Square 

yaitu uji statistik yang melihat hubungan 

antara 2 variabel. Hasil analisis bivariat antara 

karakteristik responden dengan kesulitan 

ekonomi menunjukkan beberapa variabel 

yang p-valuenya signifikan (p<0,25) untuk 

menjadi kandidat masuk ke analisis 

multivariat. Variabel-variabel tersebut antara 

lain usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 

tanggungan keluarga, kepemilikan rumah, 

jarak ke rumah sakit, pengeluaran kesehatan, 

jenis transportasi dan kondisi keuangan. Nilai 

p-Value >0,25 akan dihilangkan dari analisis 

sehingga hanya variabel yang p-value  <0,25 

yang akan menjadi kandidat untuk dianalisis 

multivariat. 

Hasil analisis bivariat menunjukkan 

bahwa pendidikan, pekerjaan, penghasilan, 

tanggungan keluarga, pengeluaran kesehatan, 

transportasi dan kondisi keuangan, berpotensi 

untuk menjadi fakor penentu kesulitan 

ekonomi karena memiliki p-value <0,25. 

Variabel transportasi menunjukkan bahwa 

transportasi pribadi roda 2 lebih besar 

menyebabkan kesulitan ekonomi 

dibandingkan dengan transportasi umum dan 

pribadi roda 4. Pengeluaran kesehatan 

menunjukkan bahwa pasien dengan 

pendapatan Rp<1.000.000 akan berpotensi 

untuk mengalami kesulitan ekonomi 1 kali 

lebih besar dibandingkan pasien yang 

pengeluaran kesehatannya Rp 1.000.000-

2.000.000 dan Rp >2.000.000. Variabel 

kondisi keuangan pasien yang pas-pasan akan 

berpotensi menyebabkan kesulitan ekonomi, 

dibandingkan pasien yang kondisi 

keuangannya sejahtera/cukup nyaman atau 

miskin/sangat miskin. Variabel pendidikan 

menunjukkan pasien yang berpendidikan 

sekolah dasar lebih besar mengalami kesulitan 

ekonomi dibandingkan pasien yang memiliki 

pendidikan sekolah menengah dan perguruan 

tinggi. Variabel penghasilan menunjukkan 

bahwa pasien yang memiliki penghasilan 

Rp<2.000.000 akan berpotensi megalami 

kesulitan ekonomi dibandingkan dengan 

pasien yang memiliki penghasilan  

Rp2.000.000–4.000.000 dan  Rp> 4.000.000.  

 

Tabel V.6. Hasil Analisis Bivariat 

Hubungan Antara Karakteristik 

Responden dengan Kesulitan Ekonomi  

 



MEDIKA TADULAKO, Jurnal Ilmiah Kedokteran, Vol. 6 No. 2 Mei  2019 

 

109 Delviza Syari, Prih Sarnianto, Hesti Utami R, Biaya Sendiri dan Faktor ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan Ekonomi 

No Variabel  Ya (n,%)  Tidak (n,%)  P  EXP(B) 95% C.I.  

1. Usia 

<40 tahun     7 (58,3)     5 (41,7)            0,172  1 

40-49 tahun                       13(72,2)  5 (27,8)            0,654  0,714(0,164-3.117) 

50-59 tahun                       21(80,8)  5 (19,2)            0,176  0,385(0,096-1.536)          

≥60 tahun    9 (50)  9 (50)            0,036  0,238(0,062-0,912)      

 2. Jenis Kelamin 

Perempuan     20 (74,1)  7 (25,9)     1 

Laki-laki    30 (63,8)  17 (36,2)           0.367  1,619 (0,569 – 4,610) 

 3. Pendidikan 

SD    13(86,7)   2 (13,3)            0,021  1 

Sekolah menengah      29 (72,5)  11 (27,5)          0,014   0,112 (0,020-0,641) 

Perguruan tinggi          8 (42,1)  11 (57,9)           0,027    0,276 (0,088-0,867) 

 4. Perkawinan  

Kawin    42 (68,9)  19 (31,1)           0,610   0,724 (0,209-2,560) 

Belum kawin   8 (61,5)  5 (38,5)              1  

 5. Pekerjaan  

 Knowledge based   5 (35,7)   9 (64,3)            0,035  1 

 Fisik     30 (76,9)  9 (23,1)             0,036                              12,60 (1,186-133,892) 

 Pekerjaan di rumah                            8 (61,5)                   5 (38,5)            0,513            2,100 (0,227-19,408) 

 Tidak Bekerja    7 (87,5)  1 (12,5)            0,223            4,375 (0,407-47,017) 

 6. Penghasilan 

  <2.000.000                       20 (95,2)  1 (4,8)            0,002  1 

  >2.000.000–4.000.000                       19 (73,1)  7 (26,9)            0,002             0,034 (0,004-0,2958) 

  > 4.000.000   11 (40,7)  16 (59,3)           0,200  0,253 (0,080-0,806)       

7. Status Kepala Keluarga   

Bukan       30 (69,8)  13 (30,2)    1 

Ya       20 (64,5)  11 (35,5)           0.634  1,269 (0,475 – 3,389) 

 8. Tanggungan Keluarga             

Tidak Punya      11 (61,1)  7 (38,9)            0,032  0,267 (0,080-0,893) 

Punya ≤2    30 (78,9)  8 (21,1)            0,503  0,636 (0,169-2,391) 

Punya >2     9 (50)  9 (50)           0,086  1 

 9. Jumlah anggota keluarga 

0-2 orang     1 (33,3)  2 (66,7)           0,396                 1  

3-5 orang    43 (70,5)  18 (29,5)            0,427            3,000 (0,199-45,244) 

>5 orang     6 (60)  4 (40)            0,509                                0,628 (0,158-2,495) 

 10. Kepemilikan Rumah 

Ada    43 (65,2)  23 (34,8)     1 

Tidak    7 (87,5)  1 (12,5)            0,230          3,744 (0,434 – 32,324) 

 11. Penyakit Penyerta  

0 (Tidak ada)   3 (60)  2 (40)            0,837   1 

1    30 (65,2)  16 (34,8)           0,819    1,333 (0,113-15,704) 

2    13 (76,5)  4 (23,5)           0,944   1,067 (0,1176-6,470) 

>2    4 (66,7)   2 (33,3)            0,640   0,615 (0,081-4,704) 

 12. Jarak ke RS 

0-5 km    12 (75,0)  4 (25,0)            0,129  1 

>5-10 km    8 (47,1)  9 (52,9)             0,354  0,467 (0,093 – 2,339) 

>10 – 20 km                       23 (79,3)  6 (20,7)              0,551  1,575 (0,354 – 6,998) 

>20 km    7 (58,3)  5 (41,7)             0,176  0,365 (0,085 – 1,569) 

 13. Pengeluaran Kesehatan 

 Rp <1.000.000   19 (79,2)  5 (20,8)             0,215   1   

 Rp1.000.000-2.000.000                       19 (67,9)  9 (32,1)               0,081                               0,316 (0,087-1,152) 

 Rp >2.000.000   12 (54,5)  10 (45,5)           0,338                    0,568 (0,179-1,804) 

 14. Transportasi 

  Umum (angkot,ojek,taksi)    22 (81,5)  5 (18,5)             0,009  1 

  Pribadi roda 2             23 (71,9)  9 (28,1)           0,003  0,114 (0,027- 0,483) 

  Pribadi roda 4            5 (33,3)  10 (66,7)          0,016  0,196 (0,052 – 0,733) 

 15. Lama Hemodialisis 

>1-5 tahun     39 (66,1)   20 (33,9)            0,865         1 

>5 - 10 tahun    8 (72,7)  3 (27,3)          0,717                              1,538 (0,150-15,757) 

>10 - 15 tahun    3 (75)  1 (25)            0,930                              1,125 (0,082-15,506)  

16. Kondisi Keuangan Sejahtera / 

 Cukup nyaman    3 (13,6)  19 (86,4)            0,000  1 

  Pas-pasan     29 (87,9)  4 (12,1)             0,000        114,000 (10,837-1199) 

  Miskin/sangat miskin                           18 (94,7)   1 (5,3)             0,432            2,483(0,257-24,004) 
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F. Uji Distribusi Frekuensi Multivarat 

Tabel V.7. Hasil Multivarat Awal Faktor 

Penentu Kesulitan Ekonomi Responden 

 

 

 

No.  Variabel                                    P           EXP(B) 95% C.I.   

1. Pendidikan  
    SD    0,851    1 

     Sekolah menengah                     0,599   2,466 (0,085-71,202) 

                Perguruan tinggi         0,883   1,168 (0,148-9,202) 

2. Usia 

<40 tahun                    0,287    1 

40-49 tahun   0,583   2,279 (0,120-43.313) 

50-59 tahun   0,422   0,360 (0,030-4.352) 

 ≥60 tahun  0,145   0,212 (0,026-1,706) 

3. Pekerjaan 
  Knowledge based                  0,567    1 

       Fisik    0,870   1,430 (0,02-102.879) 

       Pekerjaan di rumah        0,488   0,262 (0,00-11.483) 

               Tidak Bekerja  0,795   0,554 (0,006-47.980) 

4. Tanggungan Keluarga 
              Tidak punya  0,245    1  

              Punya ≤2  0,272   0,265 (0,025-2,841) 

              Punya >2  0,096   0,156 (0,018-1,388) 

5. Penghasilan 
       <2.000.000                   0,339    1 

        >2.000.000–4.000.000                   0,141   0,056 (0,001-2.617) 

               >4.000.000                   0,397   0,389 (0,044-3.454) 

6. Kepemilikan Rumah 
                Ada  0,960   0,913 (0,027-31,098) 

                Tidak      1 

7. Jarak Rumah Sakit  
0-5 km    0,299    1 

>5-10 km                   0,237   0,144 (0,006-3,560) 

>10 – 20 km   0,936             0,890 (0,052-15.170) 

 >20 km  0,186   0,187 (0,016-2,244) 

       8.  Transportasi 

    Umum (angkot, ojek, taksi)                   0,266    1 

    Pribadi roda 2             0,104   0,193 (0,026-1.401) 

   Pribadi roda 4   0,373   0,417(0,061-2.851) 
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Tabel V.7. menunjukkan hasil 

analisis multivariat awal. Analisis ini 

menunjukkan variabel mana yang 

berpotensi untuk menjadi faktor penentu 

kesulitan ekonomi. Hasil analisis 

multivariat awal menunjukkan variabel 

pendidikan yaitu tingkat sekolah 

menengah akan mengalami 2,46 kali lebih 

besar mengalami kesulitan ekonomi 

dibanding tingkat pendidikan sekolah 

dasar dan perguruan tinggi.  

Pada variabel usia menunjukkan usia 

40-49 tahun akan berpotensi untuk 

mengalami kesulitan ekonomi 2,27 kali 

lebih besar mengalami kesulitan ekonomi 

dibanding pasien yang memiliki usia 

ranges usia <40 tahun, 50-59 tahun dan 

usia ≥60 tahun.  

Variabel pekerjaan menunjukkan 

menunjukkan pekerjaan fisik berpotensi 

mengalami kesulitan ekonomi 1,4 kali 

lebih besar. Dibanding pekerjaan 

knowledge based, pekerjaan dirumah dan 

tidak bekerja.  

Variabel penghasilan menunjukkan 

bahwa pasien dengan pendapatan 

<Rp.2.000.000 lebih besar mengalami 

kesulitan ekonomi dibandingkan dengan 

pasien yang memiliki pendapatan 

>Rp.2.000.000–4.000.000 dan > 

Rp.4.000.000. 

Pasien yang tidak memiliki rumah 

berpotensi untuk mengalami kesulitan 

ekonomi dibandingkan pasien yang 

memiliki rumah. Pasien yang tidak 

memiliki rumah berpotensi mengalami 

kesulitan ekonomi karena pendapatan 

mereka juga dikeluarkan untuk membiayai 

sewa/kontrak tempat tinggal sehingga 

dapat mempengaruhi kemampuan mereka 

dalam memenuhi kebutuhan pokok 

ataupun sehari-hari.  

Pasien yang menempuh jarak >10-

20 km akan mengalami kesulitan 0,89 kali 

lebih besar dibanding dengan pasien yang 

menempuh jarak 0-5 km, >5-10 km dan 

>20 km. Hasil penelitian menunjukkan 

jenis transportasi yang berpotensi untuk 

menimbulkan kesulitan ekonomi adalah 

transportasi pribadi roda dua. Jarak ke 

rumah sakit dan jenis trasnportasi dapat 

berpotensi untuk menentukan kesulitan 

ekonomi karena jarak dan jenis 

transportasi menggambarkan beban biaya 

transportasi yang dikeluarkan pasien. 

Semakin jauh jarak semakin besar pula 

biaya yang dikeluarkan pasien. 
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Tabel V.8.  Hasil Analisis Multivariat 

Akhir Faktor yang Signifikan dalam 

Kesulitan Ekonomi Responden 

Variabel           p-value               EXP(B) 95% C.I.

  

Penghasilan  

Rp<2.000.000          0,002      1  
Rp2.000.000-4.000.000      0,002                 0,034 (0,004-0,295) 

Rp>4.000.000          0,020                0,253 (0,080-0,806) 

 

Hasil analisis multivariat menunjukkan 

beberapa variabel yang memiliki nilai p-value 

<0,25 dan p-value >0,25. Variabel-variabel 

tersebut dianalisis dengan analisis Chi-

Square. Pada analisis tersebut dieliminasi satu 

persatu mulai dari variabel yang memiliki p-

value paling besar hingga paling kecil. 

Sehingga didapatkan hasil analisis berupa 

faktor yang signifikan dalam menentukan 

kesulitan ekonomi. Hasil analisis multivariat 

akhir menunjukkan bahwa penghasilan dapat 

berperan dalam kesulitan ekonomi.  

Penghasilan pasien PGK di RSU 

Kabupaten Tangerang rata-rata Rp.2.000.000-

4000.000 dan Rp>4.000.000 dengan 

pengeluaran kesehatan rata-rata 

Rp<2.000.000. Menurut WHO, rata-rata orang 

menghabiskan 5 hingga 10% dari pendapatan 

mereka untuk pembiayaan pelayanan 

kesehatan sedangkan orang yang paling 

miskin dapat membelanjakan sepertiga 

pendapatannya. WHO juga mensinyalir 100 

juta orang dapat menjadi miskin akibat 

membiayai pelayanan kesehatannya dan 150 

juta orang menghadapi kesulitan untuk 

membayar pelayanan kesehatan. Berdasarkan 

hasil analisis multivariat akhir, penghasilan 

menjadi faktor penentu kesulitan ekonomi 

pasien hemodialisis RSU Kabupaten 

Tangerang. Pasien dengan penghasilan 

Rp<2.000.000 berpotensi akan mengalami 

kesulitan ekonomi 1 kali lebih besar 

dibanding pasien yang memiliki penghasilan 

Rp2.000.000-4.000.000 dan Rp>4.000.000. 

Pasien dengan pendapatan Rp2.000.000-

4.000.000 akan mengalami kesulitan ekonomi 

29,4 kali lebih rendah dibanding pasien 

dengan penghasilan Rp<2.000.000. Pasien 

dengan penghasilan Rp >4.000.000 akan 

mengalami kesulitan ekonomi 3,9 kali lebih 

rendah dibanding pasien dengan penghasilan 

Rp<2.000.000.  

Pasien PGK pada penelitian ini 

mengeluarkan biaya kesehatan sekitar 50% 

dari pendapatan. Hal ini menunjukkan pasien 

PGK tersebut mengalami kesulitan ekonomi. 

Penghasilan dapat menjadi faktor penentu 

kesulitan ekonomi karena dalam hal ini pasien 

PGK mengeluarkan biaya kesehatan yang 

terus menerus dan rutin setiap minggunya 

dibandingkan penyakit kronis lain yang dalam 

satu bulan hanya satu kali kontrol. Sedangkan 

pasien PGK bisa seminggu dua kali untuk 

menjalani hemodialisis yang tentunya perlu 

mengeluarkan biaya yang bersifat rutin 

sehingga dapat mempengaruhi keadaan 

keuangan keluarga. Apalagi jika ditambah 
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dengan keluarga tersebut masih memiliki 

tanggungan keluarga yang berusia <15 tahun 

dan >65 tahun.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian, jumlah pasien 

hemodialisis RSU Kabupaten Tangerang yang 

mengalami kesulitan ekonomi adalah 

sebanyak 50 orang (67,6 %). Kesulitan 

ekonomi yang dialami pasien hemodialisis 

berupa keadaan keuangan ataupun keadaan 

ekonomi pasien yang pas-pasan atau miskin. 

Misalnya dengan ketidakmampuan pasien 

membayar cicilan rumah/uang sewa rumah, 

tagihan listrik, telepon, air, pembelian obat 

dan membayar pendidikan anak. Kesulitan 

ekonomi juga dapat dilihat dari keadaan 

setelah pasien menjalani hemodialisis yaitu 

mengalami pindah rumah, menggunakan 

tabungan yang seharusnya untuk keperluan 

lain, meminta bantuan keuangan dari kerabat, 

pinjam uang dengan jaminan pribadi, jual aset 

atau harta lainnya serta melakukan strategi 

lain agar dapat terus membiayai hidup. Faktor 

penentu kesulitan ekonomi yang dialami oleh   

pasien hemodialisis RSU Kabupaten 

Tangerang, secara signifikan dipengaruhi oleh 

jumlah penghasilan/pendapatan. Pasien 

dengan penghasilan Rp>4.000.000 (p-value 

0,020 dan OR=0,253) akan mengalami 

kesulitan ekonomi 3,95 kali lebih kecil 

dibanding pasien yang penghasilannya 

Rp2.000.000-4.000.000 dan Rp<2.000.000. 
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