
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kanker payudara merupakan penyebab kematian wanita paling banyak 

di dunia, dengan ditemukan 300.000 kasus, dan angka kematian mencapai 

45% pertahunnya (Denewer et al, 2010). Di Swedia, pada tahun 2002 terdapat 

6.623 kasus kanker payudara dengan angka kematian mencapai 1.482, dan 

diperkirakan akan terus meningkat 1.7 % per tahunnya (Lidgren, 2007). 

Di Indonesia, ada 237.000 kasus baru kanker payudara per tahunnya, 

dengan angka kematian yang terus meningkat setiap tahun sebesar 5,7%,  

prevalensi kanker payudara berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit di 

Indonesia (SIRS) tahun 2007 yaitu mencapai 16,85%, sehingga menempati 

urutan pertama pada pasien rawat inap di seluruh rumah sakit Indonesia. 

Tingginya tingkat kematian kanker payudara di Indonesia, disebabkan karena 

terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kanker, tanda-tanda dini 

kanker, faktor-faktor resiko kanker, cara penanggulangannya secara benar 

serta membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Kebanyakan penderita 

kanker payudara, datang berobat ketempat yang salah dan baru memeriksakan 

diri ke rumah sakit ketika stadiumnya sudah lanjut sehingga biaya pengobatan 

akan lebih mahal (YKI, 2012). Mahalnya pengobatan kanker payudara setiap 

pasien berbeda-beda tergantung karakteristik kasus pasien kanker payudara 

yang dialami, menurut penelitian Khotimah (2012), karakteristik kasus pasien 

kanker payudara meliputi (diagnosa, stadium, kondisi terakhir pasien, kelas 

perawatan, efek samping dari kemoterapi ), sedangkan karakterstik pasien 

meliputi umur dan jenis kelamin (Khotimah, 2012). 

Berdasarkan penelitian Radelli A and Radice D (2003) di Amerika 

serikat, memperkirakan bahwa biaya kanker payudara mencapai 156.7 miliar 

US dolar untuk Direct cost, sedangkan indirect cost mencapai 84.7 miliar US 

dolar. Sedangkan di Indonesia, rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 

102-106 juta per bulan, yang meliputi diagnosis awal mencapai 10 juta, 
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operasi 25-29 juta, lalu masih harus radiasi dan kemoterapi dengan biaya 2-6 

juta untuk sekali terapi, mahalnya biaya pengobatan kanker membuat sebagian 

orang harus pasrah karena tidak mempunyai jaminan kesehatan                

(Anonim, 2012).  

Data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Banyumas, tentang 

pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2011, 

menunjukkan bahwa pendapatan orang Banyumas 7,3 juta per tahun                  

(BPS 2011). Melihat biaya pengobatan kanker payudara yang mahal, tentunya 

tidak akan mencukupi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

mengetahui berapa besarnya medical cost yang dikeluarkan pasien kanker 

payudara selama menjalani perawatan di instalasi rawat inap RSUD  Prof.Dr 

Margono Soekarjo Purwokerto tahun 2012. 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Berapa biaya yang dikeluarkan pasien, meliputi Direct cost dan Indirect 

cost untuk terapi kanker payudara berdasarkan stadium di instalasi rawat 

inap RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto tahun 2012 ? 

2. Bagaimanakah hubungan stadium kanker, kelas perawatan, jenis asuransi 

dan status pekerjaan terhadap biaya yang dikeluarkan pasien? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Menyimpulkan mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan pasien 

kanker payudara meliputi Direct cost dan Indirect cost berdasarkan stadium 

dan melihat hubungan stadium kanker, kelas perawatan, jenis asuransi dan 

status pekerjaan terhadap biaya yang dikeluarkan pasien yang menjalani rawat 

inap di RSUD Prof. Dr Margono Soekarjo Purwokerto tahun 2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Menjadi salah satu sumber informasi mengenai karakteristik pasien kanker   

payudara serta biaya pengobatan untuk terapi pasien kanker payudara. 

2. Menjadi salah satu bahan acuan dalam pengambilan keputusan klinik dalam 

penggunaan obat yang rasional tidak hanya mempertimbangkan khasiatnya, 

tetapi juga harus mempertimbangkan nilai ekonominya. 

     3. Penelitian ini bersifat penelitian pendahuluan sehingga dapat dijadikan 

bahan pengembangan kepustakaan dalam bidang ilmu kefarmasian, 

khususnya farmakoekonomi. 
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