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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Rumah sakit sebagai fasilitas rujukan tingkat lanjut memiliki peran penting 

dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk pembayaran 

pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang dirawat di RS, BPJS kesehatan 

menetapkan pembayaran berdasarkan tarif Indonesian case based groups (INA 

CBGs). Namun hal ini belum efektif karena dengan tarif INA CBGs berpotensi 

menimbulkan kerugian bagi RS (Kemenkes, 2014). Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat selisih biaya terapi rawat inap pasien antara tarif RS 

dan tarif INA CBGs yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS (Yuniarti et al, 

2015).  

Pasien-pasien dengan penyakit gastrointestinal yang diterapi dengan baik 

dapat memperbaiki kualitas hidup. Gastritis itu sendiri adalah peradangan pada 

dinding lambung. Penyakit ini merupakan sebuah kondisi yang disebabkan oleh 

beragam faktor yang berbeda, seperti konsumsi alkohol berlebihan, stres, muntah-

muntah yang kronis, atau obat-obatan tertentu. Infeksi, refluks empedu, dan serangan 

bakteri juga penyebab umum dari gastritis lainnya. Pada kebanyakan kasus, gastritis 

bukanlah kondisi yang serius. Namun, jika dibiarkan, hal tersebut dapat 

menyebabkan hilangnya darah dalam jumlah banyak karena ulkus dan/atau kanker 

lambung (Goh, et al., 2000). 

Gastritis diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu gastritis akut dan gastritis 

kronis, Gastritis akut merupakan peradangan pada mukosa lambung yang 

menyebabkan erosi dan perdarahan mukosa lambung dan setelah terpapar pada zat 

iritan. Erosi tidak mengenai lapisan otot lambung. Banyak faktor yang menyebabkan 

gastritis akut, seperti beberapa jenis obat, alkohol, bakteri, virus, jamur, stress akut, 

radiasi, alergi, atau intoksikasi dari bahan makanan atau minuman, garam empedu,  

iskemia, atau trauma langsung (Muttaqin & Sari, 2013). Manifestasi klinis dari 

gastritis akut adalah mual, muntah dan bersendawa (Saroinsong, et al., 2014).

https://www.docdoc.com/id/id/info/condition/muntah
https://www.docdoc.com/id/id/info/condition/muntah
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 Pada berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya perbedaan secara 

regional dari segi prevalensi dan manifestasi klinik. Kajian epidemiologi 

menunjukkan bahwa prevalensi Gastritis Akut cenderung mengalami peningkatan.  

Menanggapi situasi tersebut, pada tahun 2004, para ahli di Asia Pasifik termasuk 

Indonesia telah mengeluarkan suatu konsensus bersama untuk tatalaksana kelainan 

ini, kemudian direvisi pada tahun 2008. Kemajuan teknologi kedokteran, khususnya 

teknik endoskopi gastrointestinal dan perangkat diagnostik lainnya telah 

meningkatkan kemampuan penatalaksanaan gastritis akut. (Tjandrawinata, 2016). 

 Penanganan pada penyakit gastritis akut biasanya menggunakan obat-obatan 

yang mengurangi asam pada lambung atau mengobati penyebab terjadinya gastritis. 

Obat-batan yang digunakan untuk mengurangi kadar asam lambung pada pasien 

gastritis akut adalah antasida (magnesium hidroksida dan alumunium hidroksida), 

antagonis H-2 reseptor (ranitidin,famotidin,cimetidine, dan nizatidin) dan PPI 

(omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol dan dexaprazol). Obat 

golongan H-2 reseptor dengan obat golongan pompa proton inhibitor (PPI) termasuk 

dalam golongan obat supresi asam (Strand, et al., 2017). . 

Pada penelitian kali ini digunakan tiga jenis obat untuk terapi pada pasien 

gastritis akut yaitu antasida, ranitidin, dan omeprazole. Berdasarkan mekanisme 

kerjanya, obat untuk penyakit gastritis akut banyak macam yang digunakan, tetapi 

kali ini peniliti akan membahas tentang penggunaan 3 obat tersebut. 

Pertama yaitu antasida (senyawa magnesium, aluminium dan bismut, hidrotalsit, 

kalsium karbonat, Na-bikarbonat). Zat pengikat asam atau antasida adalah basa-basa 

lemah yang digunakan untuk mengikat secara kimiawi dan menetralkan asam 

lambung. Efeknya adalah peningkatan pH, yang mengakibatkan berkurangnya kerja 

proteolitis dari pepsin (optimal pada pH 2). Di atas pH 4, aktivitas pepsin menjadi 

minimal. 

Kedua yakni ranitidin merupakan golongan H2-blockers (antagonis H2-reseptor. 

Sebagai penghambat sekresi asam, obat ini menempati reseptor histamin-H2 secara 
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selektif di permukaan sel-sel parietal sehingga sekresi asam lambung dan pepsin 

sangat dikurangi.  

Ketiga yakni omeprazole yang merupakan salah satu obat golongan PPI (Pompa 

Proton Inhibitor) yaitu obat yang berfungsi untuk supresi asam. (Bruton , 2013) 

 Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan 

merupakan masalah penting dan masih ada kontroversi dari berbagai penelitian 

tersebut. Maka penulis ingin lebih mengetahui dan tertarik untuk meneliti mengenai 

apakah tarif RS lebih tinggi dari tarif INA CBGs.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Bagaimana perbedaan tarif rumah sakit dengan INA-CBG’s pada pasien 

gastritis akut di rumah sakit Islam Aisiyah Malang ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait analisis 

perbedaan tarif rumah sakit dengan INA-CBG’s pada pasien gastritis akut di rumah 

sakit Islam Aisiyah Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan serta melatih kemampuan untuk menganalisis terkait 

perbedaan tarif rumah sakit dengan INA-CBG’s pada pasien gastritis akut di rumah 

sakit Islam Aisiyah Malang. 

 

1.4.2 Bagi Akademik 

Menjadi pustaka di perpustakaan Kampus II Universitas Muhammadiyah 

Malang sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa khususnya 

mahasiswa farmasi terkait analisis perbedaan tarif rumah sakit dengan INA-CBG’s 

pada pasien gastritis akut. 
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1.4.3 Bagi Rumah Sakit 

 Sebagai alat evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan 

kesehatan pasien JKN dengan diagnosa gastritis akut di Rumah Sakit Islam Aisyiyah 

Malang. 

 

1.4.4 Bagi BPJS Kesehatan 

 Sebagai langkah awal untuk bahan evaluasi dan monitoring terhadap 

pelaksanaan BPJS Kesehatan, khususnya terkait penetapan tarif INA-CBG’s.
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