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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut World Health Organization (2011), populasi di dunia yang 

berisiko terjangkit penyakit demam berdarah dengue (DBD) diperkirakan 

mencapai 2,5 – 3 miliar terutama yang tinggal di daerah perkotaan di negara 

tropis dan subtropis. Saat ini infeksi dengue di seluruh dunia mencapai 50 

juta setiap tahun. Di Asia Tenggara (ASEAN) diperkirakan terdapat 100 juta 

kasus DD dan 500.000 kasus DBD yang memerlukan perawatan di rumah 

sakit, dan penderita anak usia kurang dari 15 tahun sebanyak 90% serta 

jumlah kematian di ASEAN oleh penyakit DBD mencapai 5% dengan 

perkiraan kematian 25.000 setiap tahunnya (WHO, 2011).  

Pada tahun 2009 di Indonesia  kasus demam berdarah dengue mencapai 

156.052 kasus dan menyebabkan kematian sekitar 1.396 orang, hal ini 

menyebabkan Indonesia menduduki urutan kedua tertinggi kasus demam 

berdarah dengue (DBD) di ASEAN (WHO, 2011), sedangkan dari data profil 

Kesehatan Semarang tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah kasus demam 

berdarah dengue di Semarang sebanyak 1.628 kasus yang menyebabkan 

kematian sebanyak 27 kasus (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2014). 

Pemberian regimen imunomodulator merupakan zat – zat yang mampu 

berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh yang dapat meningkatkan atau 

menurunkan aspek tertentu dari host. Efek dari imunomodulator dapat 
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diklasifikasikan menjadi tiga yaitu stimulasi, supresi dan restorasi sistem 

kekebalan tubuh (Yeap et al., 2011), selain itu pengobatan DBD juga bisa 

memanfaatkan tanaman obat yang sangat beragam di Indonesia. Salah satu 

tanaman yang bisa dimanfaatkan yaitu daun jambu biji (Psidii folium) berasal 

dari tanaman Psidii guajava L (fam. Myrtaceae) dengan kandungan flavonoid 

quersetin yang dapat menghambat kerja dari enzim reverse transcriptase 

yang merupakan katalisator terjadinya replikasi virus di RES (Reticulo 

Endothelial System). Penghambatan replikasi virus dilakukan oleh sistem 

imun yang melepaskan interferon (Tan dan Rahardja, 2007), selain itu ekstrak 

daun jambu biji mampu merangsang pembentukan trombosit pada pasien 

demam berdarah yang memicu terjadinya kebocoran plasma (Muharni et al., 

2013; Soegijanto et al., 2010). 

Analisa farmakoekonomi merupakan pendekatan penting yang 

digunakan untuk melakukan pemilihan suatu intervensi produk farmasi secara 

rasional dengan biaya yang efektif. Analisis efektivitas biaya (AEB—Cost 

Effectiveness Analysis, CEA) adalah teknik analisis ekonomi untuk 

membandingkan biaya dan hasil (outcomes) yang relatif dari dua atau lebih 

intervensi kesehatan (Kemenkes RI, 2013). Analisis efektivitas-biaya 

menggunakan perhitungan ACER (Average Cost Effectiveness Ratio) yang 

dihitung berdasarkan perhitungan total direct medical cost dibagi dengan 

outcome klinis (Susono et al., 2014). Pada bulan Agustus 2015 – Maret 2016 

di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang terdapat pasien demam 

berdarah dengue tanpa penyakit penyerta yang sebagian besar pasien berumur 
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0 – 16 tahun dengan presentase 52,5% dari total keseluruhan pasien DBD. 

Pasien demam berdarah dengue di instalasi rawat inap RSI Sultan Agung 

Semarang dengan status pelayanan umum sebanyak 90% pada kelas III, 

sehingga pasien yang kurang mampu harus menanggung biaya rumah sakit 

(Setyaningrum, 2016). Pengobatan demam berdarah di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang sebagian telah menggunakan obat tradisional sediaan 

jadi yang mengandung ekstrak daun jambu biji dan sebagian masih 

menggunakan imunomodulator. Namun dari kedua obat tersebut belum 

dilakukan analisa efektivitas biaya (Setyaningrum, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

efektivitas biaya terhadap pengobatan demam berdarah dengue menggunakan 

imunomodulator dan ekstrak daun jambu biji di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana efektivitas biaya pengobatan DBD menggunakan terapi 

suportif imunomodulator dan sediaan mengandung ekstrak daun jambu biji di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang periode September 2014 – 

Agustus 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan umum 

Mengetahui efektivitas biaya pengobatan demam berdarah 

dengue (DBD) menggunakan terapi suportif imunomodulator dan 
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sediaan mengandung ekstrak daun jambu biji di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang pada periode September 2014 – Agustus 

2016. 

1.3.2.  Tujuan Khusus 

1. untuk mengetahui rerata biaya pengobatan pasien DBD 

menggunakan imunomodulator. 

2. untuk mengetahui rerata biaya pengobatan pasien DBD 

menggunakan sediaan mengandung ekstrak daun jambu biji. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagai data-data ilmiah untuk bahan 

pembelajaran mengenai efektivitas biaya penggunaan terapi suportif 

imunomodulator dan sediaan mengandung ekstrak daun jambu biji. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian lain yang 

terkait dengan penggunaan terapi suportif imunomodulator dan 

sediaan mengandung ekstrak daun jambu biji. 


