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PENDAHULUAN 
     Gangguan penglihatan dapat berdampak
luas terhadap kehidupan individu, keluarga
dan masyarakat, karena dapat memperburuk
kemiskinan melalui penurunan prospek
pekerjaan dan produktivitas kerja, sehingga
menurunkan kualitas hidup yang terkait. 

     Prevalensi global dan reginal pada tahun 2020 tentang kebutaan dan
gangguan penglihatan pada penduduk berusia 50 tahun keatas
mendokumentasikan bahwa sekitar 43.3 juta orang mengalami kebutaan
dan 295 juta orang mengalami gangguan penglihatan sedang dan berat. 
     Data Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) pada tahun 2014-
2016 menunjukkan prevalensi kebutaan pada kelompok usia > 50 tahun di
Indonesia mencapai 1,7 - 4,4% dengan prevalensi kebutaan di Indonesia
yaitu 3%.

     Memahami beban ekonomi yang ditimbulkan akibat kebutaan dan
gangguan penglihatan menjadi dasar yang penting bagi pembuat
kebijakan untuk dapat memilih program kesehatan yang tepat agar
mencapai manfaat maksimal dengan sumber daya yang terbatas. 

Adanya peningkatan populasi usia tua yang membutuhkan
pelayanan kesehatan lebih dibandingkan populasi usia muda.
Banyaknya teknologi kesehatan yang selalu diperbaharui,
menjadikan banyak penyakit lebih mudah untuk diterapi.  
Semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat

Dalam dunia kesehatan terdapat beberapa hal yang menjadikan
tuntutan  pelayanan kesehatan terus melebihi dari sumber daya
yang tersedia, diantaranya : 



Mampu mengalokasikan sumber daya secara tepat untuk
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
Monitoring dan evaluasi suatu program 
Mengembangkan standar baru dalam kesehatan 
Mengukur efisiensi biaya intervensi
Menghitung dampak ekonomi keuangan

 

 Beban penyakit (burden of disease) dapat menggambarkan dampak
masalah kesehatan pada populasi tertentu, dapat diukur dengan

berbagai indikator seperti mortalitas, morbiditas, dan biaya keuangan. 
Sedangkan dampak ekonomi (economic burden) dari suatu penyakit
dapat menerjemahkan efek buruk penyakit dalam bahasa kedokteran
menjadi terminologi keuangan agar mudah dipahami oleh pembuat

kebijakan. 
Hal ini dapat memperkirakan reduksi biaya yang mungkin dilakukan

apabila penyakit tersebut dapat dicegah, dan menghitung beban sosial
ekonomi yang membebani masyarakat secara umum. 

BURDEN OF EYE DISEASE 

Manfaat informasi  burden of disease :  

Data burden of disease didapatkan dengan
mengetahui status kesehatan penduduk. Dalam

kasus penyakit mata dapat menggunakan
prevalensi penyakit atau menggunakan prevalensi

kebutaan dan gangguan penglihatan
 



ANALISIS EKONOMI
KESEHATAN 

Ilmu Ekonomi kesehatan merupakan disiplin ilmu ekonomi yang
diterapkan dalam perawatan kesehatan.

Analisis parsial terdiri dari  :  

 Jenis metode analisis penuh diantaranya :  

Analisis ekonomi kesehatan dapat dilakukan sebagai suatu analisis
parsial jika hanya menganalisis dampak saja, dan analisis penuh jika

analisis dilakukan untuk mencari dampak dan hasil.
 

Cost of Ilness (COI)

Cost of effectiveness analysis (CEA)

 Cost of utility analysis (CUA)

Cost of minimization analysis (CMA)

Cost of benefit analysis (CBA)

COI merupakan biaya yang hilang akibat dampak dari suatu penyakit. COI  dapat
menggambarkan penyakit mana yang membutuhkan peningkatan alokasi sumber
daya untuk pencegahan ataupun terapi. 

CMA merupakan metode untuk menentukan pilihan diantara beberapa alternatif
yang mungkin dilakukan untuk mendapatkan outcome yang setara.   

CUA  merupakan alanalisi yang mencakup biaya dan pengukuran quality of life
sebagai outcome pengukuran.

CEA merupakan evalusi ekonomi yang dilakukan untuk membandingkan antara
outcome dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau
intervensi dengan hasil yang sama, menghasilkan cost effectiveness ratio. 

CBA mengukur biaya dan outcome dalam bentuk moneter mengacu perbandingan
langsung biaya dan outcome dalm unit yang sama.



ECONOMIC BURDEN 
OF EYE DISEASE

d a p a t  d i u k u r  d e n g a n
r u m u s  s e b a g a i  b e r i k u t  :  

COI x DALY x MAGNITUDE



Cost of ilnes : bertujuan untuk mengevaluasi beban ekonomi
dari suatu penyakit pada masyarakat. Studi COI
terdiri dari biaya langsung,  biaya tidak
langsung dan pada beberapa studi
memasukan intangible cost dari nyeri atau sakit

Biaya langsung yang berkaitan dengan kesehatan meliputi
pengeluaran untuk diagnosis, terapi, dan rehabilitasi, seperti
obat-obatan, perawatan dan alat bantu. 
Biaya langsung non-kesehatan adalah sumber daya yang
tidak terkait langsung dengan pelayanan kesehatan, 
 diantaranya : makanan, tempat tinggal, transportasi,
komunikasi, dan jasa yang berkaitan dengan administrasi. 

Biaya langsung mengukur opportunity cost dari sumber daya
yang digunakan untuk mengatasi penyakit tertentu, terdiri dari
biaya langsung yang berhubungan dengan kesehatan dan biaya
langsung  non- kesehatan : 
 

Pertama hilangnya produktivitas karena morbiditas,
mortalitas, gangguan penglihatan dan hilangnya pekerjaan. 
Kedua waktu luang yang hilang. 
Ketiga waktu yang dibutuhkan untuk menunggu pasien.

Biaya tidak langsung digunakan untuk menilai produktivitas yang
hilang karena morbiditas dan mortalitas, yang ditanggung oleh
individu, keluarga, masyarakat, atau institusi.

Biaya tidak langsung dapat diukur melalui tiga hal:  

Biaya langsung

Biaya tidak langsung



Disability-Adjusted Life Year (DALY)  merupakan jumlah
kehilangan kehidupan yang sehat akibat kematian dini
atau kecacatan, ini merupakan angka dasar untuk
menghitung beban penyakit. Satu DALY mewakili hilangnya
satu tahun sehat karena kematian dan kecacatan.

 

DALY = YLL + YLD

Rumus : 

DALY dapat dihitung dengan menjumlahkan years of life
lost (YLL) yaitu hilangnya manfaat kehidupan akibat
kematian dini pada suatu populasi dan years of life due to
dissability (YLD) yaitu hilangnya manfaat kehidupan akibat
kecacatan. 

DALY



Years of life lost (YLL) dapat dihitung dengan
mengetahui data mengenai jumlah kematian dan
standar usia harapan hidup dari wilayah masing-
masing. Sebagai contoh usia harapan hidup
wanita di negara Jepang adalah 86-87 tahun,
sedangkan di Indonesia sekitar 72 tahun.

I : jumlah insidensi kasus
DW : disability weight / beban disabilitas 
L : durasi lama penyakit sampai remisi atau kematian 

Dalam menghitung YLD dibutuhkan data
mengenai jumlah insidensi kasus dalam periode
tertentu, beban disabilitas yang mencerminkan
tingkat keparahan penyakit dengan skala dari 0
(kesehatan sempurna) menjadi 1 (kematian) dan
menghitung seberapa lama pasien berada dalam
kondisi disabilitas tersebut.

YLL = N x L

N : Jumlah kematian 
L : standar usia harapan hidup

YLD = I x DW x L 



Beban disabilitas dapat dikategorikan berdasarkan tingkat
keparahan gangguan penglihatan. Beban disabilitas pada
Global Burden of Diseases Project di 2010 dapat digunakan

dalam setiap perhitungan dari economic burden of
disease.

   Beban Disabilitas

Status
Penglihatan  Amban

g batas 95% Confidence Interval

Gangguan
penglihatan

ringan 
 0.004 0.001 0.010

Gangguan
penglihatan

sedang 
 0.033 0.020 0.052

Gangguan
penglihatan

berat
 0.191 0.129 0.269

Kebutaan   0.195 0.132 0.272

Indikator terakhir untuk menghitung  economic
burden of disease adalah magnitude  yaitu
mengetahui jumlah prevalensi atau insidensi
dari penyakit tersebut.

MAGNITUDE

Tabel 1. Disability Weights pada Global Burden 
of Disease Project tahun 2010 

 

Sumber : The Economic Burden of Vision Loss and Eye Disorders in the United States., 2013
 



KESIMPULAN
Biaya yang ditimbulkan oleh suatu penyakit dapat menjadi  beban
ekonomi yang wajib diketahui.  Data  tersebut dapat menjadi dasar

dalam berinvestasi dan penentukan  program mana yang tepat untuk
mendapatkan kesehatan masyarakat  yang maksimal dengan
keterbatasan sumber daya yang ada. Dalam dunia kesehatan,

selama sumber daya  yang digunakan terbatas, konsep pemilihan
dan pembiayaan sangat penting dilakukan.  
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