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Masalah dalam dunia kesehatan dan ekonomi

Angka kejadian dan 
kematian tinggi 

Globocan IOARC 2002 menunjukkan 
bahwa kanker payudara menempati 
urutan pertama dari semua kanker 

pada perempuan dengan incidence rate
38 per 100.000 perempuan, penemuan 
kasus baru 27.7% dan jumlah kematian 

14% per tahun dari semua kanker 
penyakit kanker yang diderita 

perempuan di dunia (Parkin et al., 
2002).

Biaya finansial 
(Chirikos 2001)

1990  : 96 milyar USD

2009 :100- 200 milyar 
USD 



Belum adanya 
model pengukuran 
kualitas hidup 
manusia  Indonesia 
yang terkait dengan 
kanker payudara.

Belum diketahuinya 
aplikasi model INA-
BCHRQoL pada 
pengukuran status 
kesehatan dari 
pasien  yang 
memperoleh 
tindakan operasi dan 
kemoterapi, serta 
radiasi  pada 
pengobatan kanker 
payudara.
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Belum diketahuinya 
aplikasi model INA-
BCHRQoL pada 
Studi Kasus : Cost 
Utility Analysis  
pengobatan 
penyakit Kanker 
Payudara, antara 
kemoterapi FAC dan 
berbasis Taxan di RS 
Kanker Dharmais, 
Jakarta .
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Memperoleh model pengukuran status 
kesehatan yang mengarah pada kualitas  

hidup penderita kanker payudara Indonesia  
(INA-BCHRQoL) 

dan

diaplikasikan pada cost utility analysis 
penderita kanker payudara stadium awal
yang memperoleh kemoterapi FAC dan

kemoterapi berbasis Taxan.

TUJUAN UMUM   :



1
• Mengetahui atribut-atribut apa saja yang dapat dipergunakan untuk 

mengukur status  kesehatan yang mengarah pada kualitas hidup 
wanita Indonesia yang terkena kanker payudara pada stadium awal

2
• Mengetahui Validitas dan Realibilitas dari atribut-atribut INA-

BCHRQoL

3
• Mengetahui korelasi antar atribut-atribut INA-BCHRQoL

4
• Memperoleh nilai skor kualitas hidup dan Utility, Life year gain & QALY dari 

pasien dengan pengobatan penyakit kanker payudara

5

• Mengetahui apakah kualitas hidup pasien yang mendapatkan
kemoterapi FAC lebih baik daripada pasien yang mendapatkan
kemoterapi Taxan

6

• Memperoleh rata-rata biaya (  biaya langsung dan tidak langsung) dari 
pasien dengan pengobatan penyakit kanker payudara

7

• Memperoleh gambaran tentang rasio cost per QALY’ yang akan di 
peroleh pasien dengan pengobatan penyakit kanker payudara, baik
yang mendapatkan kemoterapi FAC maupun yang berbasis Taxan

TUJUAN KHUSUS



Peneliti Aspek
Rivany, R.,2004 Pengembangan model pengukuran kualitas 

hidup pada penyakit infeksi (TBC) dan  Non 
infeksi (Hipertensi di Indonesia.

Nowak  et al,Jun-Nov 2003, Australian 
National Breast Cancer Centre

Perbandingan efek klinik antara  
penggunaan Taxan dibandingkan FAC, 
namun, tidak mengukur QOL. Dan 
penelitian ini menyarankan agar 
pengukuran kualitas hidup dilakukan pada 
penelitian selanjutnya.

Bastani, et al, 2012 Di Iran pernah dilakukan penelitian
mengukur kualitas hidup kanker payudara
menggunakan EORTC-QLQ-C30, 
membandingkan CUA antara kemoterapi
FAC dan kemoterapi TAC. Perspektif 
provider.

Belum ada penelitian mengenai: Pengembangan model dan pengukuran kualitas hidup
penderita kanker payudara, menggunakan alat ukur INABCRHQOL. Pada cost utility
analysis antara FAC dan Taxan, perpektifnya adalah pasien :biaya yang dihitung meliputi
biaya medik langsung dan biaya tidak langsung pada pasien kanker payudara di RSKD.
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4. 

Jenis dan Rancangan Penelitian 

1.

2. 

Eksploratif dan konfirmatif, yang akan menguji validitas dan 
realibilitas dari atribut atribut INA-BCHRQoL yang telah 
dikembangkan dari matriks pengembangan alat ukurnya.

Pengukuran biaya medik langsung dan biaya tidak langsung dengan 
menggunakan data cohort

3. Pengukuran utility secara cross sectional adalah dengan cara tak langsung
menggunakan EQ-5D index calculator . Life year gain didapat dari selisih
antara life expectancy general wanita Indonesia versi WHO dengan Lyg 
dari Breast Cancer Outcome calculator. Selanjutnya nilai QALY  = Utility 
dikali Life year gain.

Cost Utility Analysis (CUA) diperoleh dari total cost dibagi nilai QALY
(cost/QALY).



Tahap 3 : Uji validitas dan konvergen utk 41 atribut

SetelahFGD dengan para ahli & rohaniawan, serta para survival di RSKD,didapat 18 
atribut lagi, total jadi 44 atribut

Klasifikasi terhadap degree of severity dari penyakit kanker payudara

Skema tahapan pemilihan atribut pada INA-BCHRQoL

Tahap 1 : 19 atribut, setelah uji validitas & reliabilitas menjadi 16 atribut 

Tahap 2, dari 44 atribut setelah uji validitas & reliabilitas menjadi 41 atribut

Tahap 4 : Uji validitas diskriminan dan konvergen 41 atribut sekaligus pengukuran 
responden

Digunakan Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 (CTCAE) , diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh staf Sastra Inggris UGM diterjemahkan
kembali ke dalam bahasa Inggris oleh ekspatriat yang bekerja di World Bank & ELTI



Jenis biaya FAC Taxan P Value

Bedah 1.976.233 2.495.438

Rawat inap post
bedah

3,358,450.00±4,957,390.76 3,555,071.43±4,078,079.99 .916

Kemoterapi 9.218.849 60.269.342

Pre kemoterapi 655,600.±1,130,432 1,959,764±1,800,500 .112

Rawat jalan 3,345,350 ± 2,006,804 3,682,714±4,673,911
.153

Radioterapi 290.000 250.000

TOTAL 19,470,701± 5,870,878 70,430,863± 24,374,175. .000

Biaya obat rata-rata pada penderita kanker payudara stadium I-IIIA



Hasil QALY dan cost/QALY

FAC Taxan
Cost 129.718.416 221.543.987

Utility rata-rata 
developing dan developed 

country

0.705 0.695

Life year gain 6.35 6.62

QALY 4.48 4.60

Cost/QALY 28.955.004 48.161.736



Kelompok alternatif berdasarkan efektivitas-biaya

Efektivitas-

biaya

Biaya lebih 

rendah

Biaya 

sama

Biaya lebih 

tinggi

Efektivitas lebih 

rendah

FAC

(Perlu perhitungan 

RIEB)

B C

(Didominasi)

Efektivitas sama D E F

Efektivitas lebih 

tinggi

G

(Dominan)

H TAXAN

(Perlu perhitungan 

RIEB)

RIEB pengobatan dengan Taxan terhadap FAC pada pasien Gakin :
=  (Rp 221.543.987 − Rp 129,718,416) / (4.60 – 4.48)  = 91.825.571/0.12
=  Rp 765.213.092/QALY gained.

RIEB pengobatan dengan Taxan terhadap FAC pada pasien ASKES :
=  (Rp133,297,397 − Rp 69,434,591 ) / (4.37 –4.23 )  = 63,862,806/0,14
=  Rp456,162,900 /QALY gained.



Diagram Cost Effectiveness Analysis

0.140.12

Threshold Rp125.917.800

TAXAN
ICER Rp 765.213.092/QALY gained 

TAXAN
ICER 456,162,900 QALY gained 



INA-BCHRQoL yang terdiri dari dimensi fisik 17 atribut , psikologi
14 atribut, sosial 3 atribut dan spiritual 7 atribut dapat dipergunakan
sebagai alat ukur status kesehatan yang mengarah pada kualitas
hidup yang terkait dengan penyakit kanker payudara di Indonesia

KESIMPULAN 

1.

Skor kualitas hidup & utility responden dengan kemoterapi FAC lebih
besar daripada dengan kemoterapi berbasis Taxan pada 4 kali
pengukuran, yaitu sebelum operasi, sesudah operasi/sebelum
kemoterapi, sesudah kemoterapi dan sesudah radiasi, namun perbedaan
ini tidak bermakna.

2.

Utility penderita dengan FAC = 0,075 dan dengan Taxan =0,695
Life year gain penderita dengan FAC = 6,35 dan dengan Taxan =6,62

QALY penderita dengan FAC 4,48 dan dengan Taxan 4,60

3

Pada studi kasus ini, Total biaya (cost of illness )pasien Gakin adalah sebesar :
Cost of illness responden FAC adalah sebesar Rp 129.718.416 + 60,283,825
Cost of ilness responden Taxan adalah sebesar Rp 221,543,987 + 88,246,5904



•Aspek kebijakan antara lain mencakup :

Pemerintah selayaknya dapat mensosialisasikan dan memanfaatkan
penggunaan INA- BCHRQoL untuk mengukur kualitas hidup penderita
kanker payudara stadium awal di Indonesia secara luas.

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pihak penjamin maupun
pengguna akan memilih FAC sebagai kemoterapi first line

SARAN

•Aspek teknis antara lain mencakup :

Pengukuran status kesehatan penderita kanker payudara dengan cara
pendekatan kualitas hidup perlu dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat
diaplikasikan untuk menghitung utility penderita kanker payudara di
Indonesia, yang dapat digunakan untuk kajian farmakoekonomi.
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