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ABSTRACT 

Chronic kidney disease (CKD) is a chronic disease that is a major global health problem 

with an increased incidence, prevalence and high morbidity. Globally, CKD has a high prevalence 

of 11-13%. Treatment of CKD is focused on slowing the decline in kidney function and at some 

stage hemodialysis (HD) and kidney transplantation are needed. Hemodialysis must be done 

continuously and requires very expensive costs that cause a high economic burden on the health 

system. In 2011, nearly 400,000 patients undergoing hemodialysis in the United States spent nearly 

$ 90,000 in health care costs per patient per year . Private hospitals feel that the rates of INACBGs 

are lower than the hospital rates, so that hospitals feel a loss with a claim pattern based on 

INACBGs. Cost research uses descriptive quantitative by comparing the real cost, hospital rates, 

and ideal costs for hemodialysis compared to the costs borne by BPJS based on INACBGs. Based 

on the research results the hospital rates and ideal costs for hemodialysis measures are greater 

than the rates paid by BPJS Health, meaning that the InaCBGS rates are still lacking. And if real 

unit costs are calculated, the INaCbgs rate is only 5% which cannot cover indirect costs and fixed 

costs. 
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ABSTRAK 

 

Penyakit ginjal kronis (PGK, chronic kidney disease, CKD) merupakan salah satu penyakit 

kronis yang menjadi masalah kesehatan utama dunia dengan peningkatan insidensi, prevalensi serta 

tingkat morbiditas yang tinggi. Secara global PGK memiliki prevalensi yang tinggi yaitu 11-13%. 

Penanganan PGK difokuskan pada memperlambat penurunan fungsi ginjal dan pada tahap tertentu 

dibutuhkan hemodialisis (HD) dan transplantasi ginjal. Hemodialisis harus dilakukan terus menerus 

dan membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga menyebabkan beban ekonomi tinggi terhadap 

sistem kesehatan. Pada 2011, hampir 400.000 pasien yang menjalani hemodialisis di Amerika 

Serikat, menghabiskan biaya kesehatan hampir $ 90.000 per pasien per tahun. Rumah sakit swasta 

merasakan bahwa tarif INACBGs lebih rendah dibandingkan tarif RS, sehingga RS merasakan 

kerugian dengan pola klaim berdasarkan INACBGs. Penelitian biaya menggunakan deskriptif 

kuantitattif dengan membandingkan biaya real cost, tarif RS, serta ideal cost untuk tindakan 

hemodialisis dibandingkan biaya yang ditanggung oleh BPJS berdasarkan INACBGs. Berdasarkan 

hasil penelitian tarif RS dan biaya ideal untuk tindakan hemodialisis lebih besar dibandingkan tarif 

yang dibayarkan BPJS Kesehatan, artinya tarif InaCBGS masih kurang. Dan apabila dihitung real 

unit cost maka tarif INaCbgs hanya lebih besar 5% yang tidak dapat mengcover biaya tidak 

langsung dan fixed cost. 

Kata kunci : Komparatif Biaya, Tarif RS, Real Unit Cost, Inacbgs, Hemodialisis 



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

 

123 Rosiana, Prih Sarnianto, Yusi Anggriani,  Analisis Komparatif Biaya ... 

 

 

LATAR BELAKANG 

 

Penyakit ginjal kronis (PGK, chronic 

kidney disease, CKD) merupakan salah satu 

penyakit kronis yang menjadi masalah 

kesehatan utama dunia dengan peningkatan 

insidensi, prevalensi serta tingkat morbiditas 

yang tinggi. Secara global PGK memiliki 

prevalensi yang tinggi yaitu 11-13%
[1]

. Di 

seluruh dunia perkembangan jumlah pasien 

dengan PGK sangat cepat terutama negara 

yang sedang berkembang dan populasi 

tertentu, diperkirakan hampir 500 juta orang 

dengan PGK dan 80% tinggal di negara yang 

sedang berkembang
[2]

.  

Penanganan PGK difokuskan pada 

memperlambat penurunan fungsi ginjal dan 

pada tahap tertentu dibutuhkan hemodialisis 

(HD) dan transplantasi ginjal
[3]

. Hemodialisis 

harus dilakukan terus menerus dan 

membutuhkan biaya yang sangat mahal 

sehingga menyebabkan beban ekonomi tinggi 

terhadap sistem kesehatan
[4]

. Pada 2011, 

hampir 400.000 pasien yang menjalani 

hemodialisis di Amerika Serikat, 

menghabiskan biaya kesehatan hampir $ 

90.000 per pasien per tahun
[5-6]

.  

Tahun 2015, di Indonesia klaim 

penyakit ginjal yang harus ditanggung oleh 

BPJS Kesehatan untuk hemodialisis 

menempati urutan kedua yaitu mencapai 2,78 

triliun
[7]

. Pada awal tahun 2014 Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

mengembangkan sistem pelayanan kesehatan 

dengan sistem kendali mutu pelayanan dan 

sistem pembayaran pelayanan kesehatan 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

jaminan kesehatan
[8-9]

. Sistem pembayaran di 

Rumah Sakit menggunakan sistem Indonesian 

Case Base Groups (INA-CBGs), dalam sistem 

INA-CBGs komponen biaya yang ditanggung 

oleh BPJS terdiri atas biaya perawatan, 

penginapan, tindakan, obat-obatan, 

penggunaan alat kesehatan, dan jasa yang 

dihitung terpadu dalam paket
[9-10]

.  

Sistem JKN saat ini memberikan 

besaran biaya untuk tindakan HD berdasarkan 

paket yang tertuang dalam INA-CBG’s. 

Nominal paket biaya yang ditetapkan adalah 

berdasarkan regional wilayah yang telah 

ditentukan oleh pemerintah sebagaimana 

tertuang dalam Permenkes No. 52 tahun 2016.  

Rumah sakit swasta yang telah bekerja 

sama dengan BPJS Kesehatan ini hendaknya 

lebih memperhatikan layanan yang telah 

berjalan selama ini, akan tetapi rumah sakit 

merasakan bahwa tarif INACBGs lebih 

rendah dibandingkan tarif RS, sehingga RS 

merasakan kerugian dengan pola klaim 

berdasarkan INACBGs. Tarif RS merupakan 

nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan 

dengan ukuran sejumlah uang bahwa dengan 

nilai uang tersebut sebuah rumah sakit 

bersedia memberikan jasa pelayanan kepada 
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pasien
[11]

. Dimana salah satu alasan penetapan 

tarif RS berdasarkan jenis pelayanan, tingkat 

kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan. 

Sejak pelaksanaan Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN), banyak menghadapi 

permasalahan. Masyarakat mengeluhkan 

sulitnya mendapatkan pelayanan yang 

memadai. Pada saat akan melakukan 

pemeriksaan penunjang baik pemeriksaan 

laboratorium maupun radiologi kadang harus 

datang beberapa kali dikarenakan jatah biaya 

sudah melampaui paket INA-CBG’s. 

Di pihak lain, banyak rumah sakit yang 

mengeluh dengan besaran tarif pembiayaan 

yang diatur dalam Permenkes No 52 tahun 

2016. Besaran tarif dalam peraturan tersebut 

dianggap terlalu kecil dan tidak sesuai dengan 

jasa medis, harga obat dan reagen atau bahan 

habis pakai terkini. Untuk mengatasi hal 

tersebut dalam perencanaan pengobatan 

rumah sakit dapat melakukan penghematan 

biaya agar rumah sakit tidak merugi karena 

sistem ini diterapkan selain bertujuan untuk 

kendali mutu juga bertujuan untuk kendali 

biaya, yaitu mengendalikan pembiayaan 

kesehatan yang berlebihan guna memperoleh 

keuntungan (moral hazard) baik oleh 

pengguna jaminan atau pemberi pelayanan 

kesehatan
[12-13]

. 

Perbedaan besarnya tarif RS dan tarif 

INACbgs menjadi besarnya dampak pada 

operasi di masa mendatang mempengaruhi 

reaksi perusahaan terhadap selisih. Selisih 

kecil biasa terjadi dan sebagian besar tidak 

memerlukan perhatian khusus dari 

manajemen, kecuali ada pola tertentu. Selisih 

tidak menguntungkan kecil yang tetap, 

mungkin memerlukan perhatian manajemen 

karena efek kumulatifnya pada operasi bisa 

substansial dan bisa mencerminkan 

kemunduran operasi
[14]

.   

Rumah sakit X di Kabupaten Bogor 

merupakan rumah sakit type B yang bekerja 

sama dengan BPJS kesehatan untuk 

melaksanaan pelayanan hemodialisis dengan 

jumlah 25 tempat tidur untuk tindakan 

hemodialisis. Sejak bekerjasama dengan BPJS 

kesehatan terjadi peningkatan jumlah pasien 

yang sebelumnya total tindakan perhari 12-20 

pasien sejak 2015 menjadi 40-50 tindakan 

HD. 

 

METODE 

Penelitian biaya menggunakan 

deskriptif kuantitattif dengan membandingkan 

biaya real cost, tarif RS, serta ideal cost untuk 

tindakan hemodialisis dibandingkan biaya 

yang ditanggung oleh BPJS berdasarkan 

INACBGs. Data biaya pengobatan 

hemodiliasis yang digunakan adalah periode 

Januari-Desember 2017 berdasarkan rekam 

medik pasien dan data biaya di bagian 

keuangan serta instalasi farmasi. 
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Real cost rumah sakit didapat dengan 

menghitung seluruh komponen biaya terkait 

tindakan  hemodialisis, sedangkan tarif RS 

merupakan biaya rumah sakit yang tertera 

pada billing pasien. Ideal cost dihitung dengan 

menambahkan biaya yang belum dikeluarkan 

rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien, 

dan kemudian dibandingkan dengan tarif 

INACBGs. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini biaya langsung 

merupakan biaya yang dikeluarkan rumah 

sakit selama tindakan hemodialisis (HD) yang 

dihitung menjadi dua kategori biaya langsung, 

yaitu : tarif RS yang merupakan biaya 

langsung yang tertera pada billing  pasien dan 

biaya langsung dari masing-masing unit 

sehingga belum ada keuntungan untuk rumah 

sakit (real unit cost). 

A. Biaya Langsung Yang Merupakan Real 

Cost 

Real cost / biaya sebenarnya yang 

dikeluarkan rumah sakit selama tindakan 

hemodialisis berlangsung yang melibatkan 

semua unit yang berperan di rumah sakit 

seperti bahan medis habis pakai (BMHP), 

cairan pendukung, antiseptik, heparin, obat, 

pemeriksaan laboratorium, jasa dokter, 

perawat, listrik, air, paket dialyzer, seperti 

tercantum pada tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Biaya Setiap Tindakan 

Hemodialisis 

 

Perhitungan real unit cost ini dilakukan 

dengan dibagi menjadi 2 kelompok 

perhitungan karena ada kelompok pasien yang 

diperlakukan berbeda saat tindakan 

hemodialisis, yaitu : biaya untuk pasien 

dengan HBsAg(+) dan biaya untuk pasien 

dengan HBsAg(-) 

Dari hasil perhitungan didapatkan hasil 

bahwa biaya rata-rata real cost pasien dengan 

HBsAg(+) sejumlah Rp.875.778 dan biaya 

untuk pasien dengan HBsAg(-) adalah 

Rp.735.853. Biaya ini merupakan real unit 

cost yang dikeluarkan oleh rumah sakit, 

belum termasuk biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan rumah sakit diluar unit 

hemodialisis yang menunjang pelayanan 

hemodialisis dan belum termasuk keuntungan 

yang diharapkan dalam pelayanan HD kepada 

pasien.  

Keseluruhan biaya yang dihitung ini 

belum termasuk biaya tetap (fixed cost) lain 

seperti untuk karyawan (makan, THR, bonus 

dan lain-lain yang diberikan perusahaan selain 
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gaji), biaya penyusutan alat, perawatan 

gedung, petugas lain yang bekerja diluar unit 

hemodialisis seperti petugas keuangan, 

akunting, kasir, managemen, keamanan, 

laundry, kebersihan dan lain-lain. 

Tabel 2. Perbandingan Rata-rata Real 

Cost Setiap Tindakan HD dengan Tarif 

InaCbgs 

 
Tabel 2 menunjukkan jumlah 

keuntungan dari real unit cost bila 

dibandingkan klaim yang didapat dari tarif 

InaCbgs untuk rumah sakit swasta type B 

regional 1 yaitu Rp.923.100,-. Untuk pasien 

dengan HBsAg(+) Rp.875.778,- ada selisih 

biaya sebesar Rp.47.322,- (sekitar 5%) dan 

untuk pasien dengan HBsAg(-) ada selisih 

biaya sebesar Rp.187.853,- ( sekitar 20%). 

Untuk pasien dengan HBsAg(-) masih ada 

keuntungan sekitar 20,28 %. Akan tetapi 

untuk pasien dengan HBsAg(+) hanya ada 

sekitar 5%. Sehingga angka 5% bila dilihat 

masih banyak komponen biaya yang belum 

masuk ke dalam perhitungan maka angka 5 % 

tidak cukup. 

Untuk RS type swasta type A regional 1 

mendapatkan klaim lebih tinggi yaitu 

Rp1.031.500,-11 mungkin hal ini harus 

dipertimbangkan lagi, karena hemodialisis 

yang dilakukan di RS swasta type A dan type 

B proses yang dilakukan tidaklah berbeda, 

menggunakan prosedur yang sama, dan bila 

memerlukan tindakan lain bila terjadi 

komplikasi, misalkan pasien mengalami hal-

hal lain sehingga harus menjalankan rawat 

inap, maka RS akan mengklaim sesuai tarif 

diagnosa rawat inap yang berlaku. 

2. Biaya Langsung Versi RS (Tarif RS) 

Biaya langsung versi rumah sakit (tarif 

RS) adalah biaya yang masuk ke dalam 

rincian tagihan / billing pasien, biaya ini 

dihitung berdasarkan kebutuhan selama 

tindakan berlangsung. Rincian biaya yang 

tercantum pada billing pasien seperti 

tercantum pada tabel 3. 

Tabel 3. Rincian Rata-rata Biaya yang 

dikeluarkan RS (Billing Pasien) Tahun 2017 

Pada tabel 3 dipisahkan antara pasien 

dengan HBsAg (-) dan Pasien dengan HBsAg 

(+)   hal ini disebabkan karena penggunaan 

dialiser yang berbeda untuk pasien-pasien 

tersebut. Pada tabel 1 tercantum rincian 

sebagai berikut : 

a.  Biaya administrasi  :  Rp.25.000,- 
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b. Paket hemodialisis ada 3 kategori 

pembayaran yaitu Paket hemodialisis reuse 

pertama (dialer baru) : Rp.860.000 , Paket 

reuse : Rp. 750.000, dan Paket single use : 

Rp.1.100.000. 

Paket hemodialisis lengkap terdiri dari 

dialiser dan cairan dialisat yang digunakan 

selama proses hemodialisis, untuk 

penggunaan reuse maka digunakan dialiser 

selama maksimal 5 kali penggunaan sehingga 

rumah sakit hanya menambahkan cairan 

dialisat saja untuk proses hemodialisis 

berikutnya, namun untuk pasien dengan 

HBSAg (+) setiap Hemodialisis selalu 

menggunakan single use. 

c. Pemeriksaan penunjang: harga bervariasi 

tergantung jadwal yang ditentukan, dimana 

setiap pasien mempunyai jadwal tetap untuk 

pemeriksaan laboratorium yaitu seperti pada 

tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Biaya Pemeriksaan 

Penunjang pada Pasien Hemodialisis 

 

 

 

 

 

d. Semua pasien di RS X Kab Bogor 

mendapatkan obat rutin yang diminum setiap 

hari terkait penyakit penyerta gagal ginjal 

kronis seperti hipertensi, dimana pemberian 

obat rutin ini dilakukan setiap minggu, dan  

setiap pasien mempunyai obat yang berbeda 

satu dengan yang lain tergantung penyakit dan 

kondisi masing-masing individu. Setelah 

dilakukan kalkulasi didapatkan biaya rata-rata 

untuk obat sebesar Rp.65.000,- perbulan, 

sehingga beban perminggu adalah Rp.16.250,- 

akan tetapi pada kenyataannya obat yang 

diberikan terkadang lebih dari yang 

seharusnya sehingga rata-rata biaya per kali 

tindakan menjadi Rp. 29.889,-.  

Obat rutin ini tidak biasa dan tidak 

menjadi keharusan diberikan kepada pasien 

saat dilakukan hemodialisis. Obat ini 

merupakan obat rutin pasien karena penyakit 

pendamping lain yang diberikan kepada 

pasien oleh RS X, yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kepatuhan pasien dalam 

meminum obat, karena pasien tidak harus 

kembali lagi ke rumah sakit melalui poliklinik 

untuk mendapatkan obat-obatan rutin ini. 

e. Biaya lain-lain: digunakan tergantung dari 

kondisi pasien seperti penggunaan oksigen, 

ganti verban.   

Seluruh rincian dan total biaya langsung 

yang dimasukkan ke dalam billing pasien 

sudah termasuk keuntungan yang diharapkan 

oleh rumah sakit, akan tetapi pada realita 

setelah dibandingkan dengan tarif INACbgs 
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ternyata tarif tersebut tidak mencukupi, 

terutama untuk pasien-pasien dengan HBsAg 

(+). 

Tabel 5.  Total Rata-rata Tarif RS 

Dibandingkan Tarif InaCbgs 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 merupakan total rata-rata 

tagihan tindakan HD untuk pasien dengan 

HBsAg (+) adalah Rp.1.222.241,- dan untuk 

pasien HBsAg (-) sebesar Rp.861.642,- berarti 

selisih keduanya adalah diatas 40% tiap kali 

tindakan, perbedaan yang signifikan ini 

disebabkan penggunaan dializer single use 

(sekali pakai setiap melakukan tindakan HD), 

yang  menyebabkan biaya menjadi meningkat.  

Berdasarkan PMK No.52 tahun 2016 

tarif InaCbgs yang ditetapkan untuk rumah 

sakit type B regional 1 yaitu Rp.923.100,-10. 

Bila dibandingkan dengan tarif InaCbgs, 

setiap untuk tindakan HD dengan HBsAg(-) 

rumah sakit masih mendapatkan keuntungan 

sebesar Rp 61.258,- akan tetapi untuk 

tindakan HD dengan HBsAg(+) rumah sakit 

mengalami kerugian sebesar Rp. 299.141,- . 

Dari penelitian yang dilakukan jumlah 

pasien dengan HBsAg(+) lebih banyak 

dibandingkan pasien dengan HBsAg(-) yaitu 

51,5% untuk pasien dengan HBsAg(+), 

menurut data dari IRR 2016 pasien HD 

dengan HBsAg(+) terbanyak adalah di 

provinsi Jawa Barat dibandingkan wilayah 

lain di Indonesia
[15]

.  

Dari tabel 5 didapatkan data bahwa 

untuk biaya tindakan HD versi RS bila 

dibandingkan dengan tarif InaCbgs maka bila 

pasien dengan HBsAg(+) mengalami kerugian 

sebesar 32,4% dan bila pasien dengan 

HBsAg(-) RS hanya mendapat keuntungan 

sebesar 6,64%. 

3. Tarif Ideal 

Tarif ideal merupakan biaya yang 

dikeluarkan rumah sakit ditambahkan biaya 

lain yang tidak diberikan kepada pasien sesuai 

dengan kebutuhannya dengan nilai Rp 

211.610,- dimana rincian ini dapat dilihat 

pada tabel 6. 

Tabel 6. Tambahan Obat untuk Mendapatkan 

Biaya  Pengobatan yang Ideal 

 

 

 

 

Tarif Ideal yang diharapkan lebih baik 

terpisah antara pasien dengan HbaAg(+) dan 

pasien dengan HBsAg(-). Pada perhitungan 
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tarif ideal ini, ada biaya yang belum masuk ke 

dalam rincian biaya billing pasien, rincian 

biaya yang belum masuk terdapat pada tabel 6 

dimana biaya ini merupakan terapi obat yang 

harus diberikan kepada pasien HD di RS X, 

karena dari hasil pemeriksaan laboratorium 

yang dilakukan tiap bulan didapatkan hasil 

seperti pada tabel 7 yaitu 100% pasien 

menderita anemia dengan rata kadar Hb 

sebesar 8,0 g/dl dan 97,0 % dengan rata-rata 

Ht 24,3%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hampir semua pasien mengalami anemia, 

sehingga perlu dilakukan terapi.  

Tabel 7. Perbandingan Tarif RS saat ini 

dengan Ideal Cost 

 

 

 

 

 

Tabel 7 merupakan data biaya yang 

didapat pada perhitungan real unit cost 

ditambahkan biaya obat tambahan obat yang 

belum masuk dan belum diberikan ke pasien, 

apabila pasien diberikan seperti kebutuhan 

yang seharusnya didapatkan biaya real unil 

cost untuk pasien dengan HBsAg(-) sebesar 

Rp.905.152,- dan pasien dengan HBsAg(+) 

adalah Rp.1.045.066,-  dan ini semua belum 

termasuk biaya fix cost yaitu sekitar lebih 

kurang 25% dari nilai masing-masing total 

tersebut. Dari hasil perhitungan ini dapat 

disimpulkan bahwa untuk tindakan 

hemodialisis dengan terapi yang seharusnya, 

rumah sakit akan mengalami kerugian. 

Sehingga Untuk perkiraan Tarif Ideal yang 

sesuai adalah untuk pasien dengan HBsAg (-) 

adalah Rp. 1.131.440,- dan untuk pasien 

dengan HBsAg(+) adalah Rp. 1.306.332,- . 

 

Tabel 8. Perhitungan Rata-rata Tarif RS dan 

Setelah Ditambah Biaya Tambahan 

dibandingkan dengan Tarif InaCbgs 

 

 

 

 

Tabel 8 merupakan tagihan biaya yang 

akan muncul bila pasien diberikan terapi 

seperti yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi 

pasien, yaitu untuk pasien dengan HBsAg(-) 

sebesar Rp. 1.073.452,-  dan dengan 

HBsAg(+) adalah Rp. 1.411.982,-, kedua 

angka ini tidak jauh berbeda dengan 

perhitungan real unit cost, sehingga sepertinya 

sangat perlu dilakukan adjustment pada tarif 

InaCbgs untuk tindakan hemodialisis, kerena 

seperti penelitian yang dilakukan oleh oleh 

Febriani dkk yang menyatakan bahwa biaya 

unit cost rumah sakit lebih besar dari klaim 

InaCbgs dengan selisih biaya rugi sebesar Rp 

581.720,-15. Sepertinya memang biaya yang 

sesuai ada pada kisaran 1,4 -1,5 jt rupiah 

untuk sekali tindakan hemodialisis. 
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Grafik 1. Perbandingan antara Real Unit 

Cost, Tarif RS, Tarif Ideal dan Tarif InaCBGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji T memperlihatkan 

nilai-p 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha 

0,05 pada analisis Tarif RS sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan rata-rata tarif RS dengan tarif INA-

CBGs. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tarif RS 

dan biaya ideal untuk tindakan hemodialisis 

lebih besar dibandingkan tarif yang 

dibayarkan BPJS Kesehatan, artinya tarif 

InaCBGS masih kurang. Dan apabila dihitung 

real unit cost maka tarif INaCbgs hanya lebih 

besar 5% yang tidak dapat mengcover biaya 

tidak langsung dan fixed cost. 
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