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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 ICU 

ICU modern berkembang dengan mencakup pengananan respirasi dan 

jantung, menunjang faal organ, dan penanganan jantung koroner.  ICU RSUP dr. 

Kariadi adalah salah satu dari bagian ruang rawat intensif lain yaitu ICU pediatrik, 

ICU neonatus, serta ICCU (khusus untuk jantung/cardiac).  Alasan utama pemisahan 

ruang rawat intensif adalah dilihat dari segi ekonomis dan operasional yaitu untuk 

menghindari duplikasi peralatan dan pelayanan. 6,7,12 

Jumlah tempat tidur di ICU rumah sakit idealnya aalah 1-4% dari kapasitas 

tempat tidur rumah sakit.  Lokasi ICU RSUP dr. Kariadi sudah memenuhi syarat 

yaitu berdekatan dengan Unit Gawat Darurat, kamar bedah, dan akses ke 

laboratorium dan radiologi.  Transportasi dari semua aspek tersebut, alat dan tempat 

tidur, harus lancar.6,7 

Evaluasi efektivitas pelayanan ICU masih menimbulkan masalah.26 Secara 

teori, terapi intensif dapat dilakukan di ruang rawat biasa.  Kenyataannya, ada 

perbedaan terapi medik berdasarkan pada tempat perawatan (di ICU atau di ruang 

rawat biasa) dan berdasarkan lama waktu akan dirawat, terlebih lagi perawatan ICU 

secara signifikan berbeda antar rumah sakit, meskipun pasien memiliki indikasi 

medik yang sama atau mirip.  Untuk masalah medik yang kompleks, sebagian besar 

dokter berpikir bahwa perawatan hanya dapat dilakukan di ICU.26  Pada akhir tahun 

9 
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1970an, memasukkan pasien ke ICU menjadi sesuatu hal yang rutin, meskipun belum 

ada bukti seberapa besar keberhasilan di ICU.26  Permasalahan dalam penelitian 

output klinis ICU meliputi fakta bahwa tidak ada format standar dalam 

mengumpulkan data, sulitnya mengumpulkan informed consent dari pasien ICU saat 

intervensi life-saving, dan kesulitan dalam follow up pasien pasca keluar dari rumah 

sakit26  karena belum ada pengkategorian baku untuk diagnosis pasien ICU. 

 

1.2 Biaya Perawatan di ICU 

Belum ada standar baku metodologi internasional menghitung biaya rawat 

ICU.  Penelitian yang disponsori oleh European Society of Intensive Care Medicine 

menyatakan bahwa negara-negara di Eropa sedang mengembangkan suatu metode 

untuk menghitung biaya rawat ICU sehingga kefektivitasan ICU secara klinis dapat 

diperbandingkan antar negara.8 Menurut Siedel (2006) ada dua komponen 

perhitungan biaya ICU: 

1. Aspek waktu, terbagi menjadi prospektif dan retrospektif 

2. Metode registrasi, terbagi menjadi top down dan bottom up.  

Metode top down adalah pendekatan perhitungan biaya yang menekankan 

aspek waktu retrospektif, dengan menghitung distribusi fasilitas dan pelayanan yang 

digunakan oleh pasien secara keseluruhan.  Total biaya yang digunakan di ICU dibagi 

sejumlah pasien atau sejumlah hari rawat yang dihabiskan pasien ICU.  Cara top 

down adalah cara termudah jika tujuan utama adalah untuk membandingkan biaya 

antar ICU.  Metode ini pada akhirnya tetap mengikutsertakan biaya tambahan seperti 
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perawat dan bed ICU.8  Kelemahan top down adalah perhitungan bukan 

mengkhususkan perhitungan kepada individual pasien, sehingga tidak dapat 

membandingkan biaya rawat pasien ICU yang mendapatkan terapi berbeda, atau yang 

memiliki penyakit yang berbeda.  Sedangkan metode bottom up adalah pendekatan 

perhitungan biaya pasien ICU sesuai apa yang digunakan ICU selama perawatan 

dengan menekankan aspek waktu retrospektif.8 Metode ini membutuhkan 

pengetahuan tentang perawatan medis pasien.  Metode ini untuk mengidentifikasi 

masing-masing unit biaya seperti obat dan pelayanan klinik.  Keunggulan metode ini 

adalah memperhatikan individual perhitungan pasien seperti keparahan sakit dari 

masing-masing pasien.8 

Berdasarkan penelitian Oeyen, secara garis besar, pembiayaan pelayanan 

kesehatan dibagi menjadi 3: (i) biaya langsung, yaitu biaya yang spesifik terhadap 

nilai pelayanan yang digunakan pasien, (ii) biaya tidak langsung, yaitu waktu yang 

dihabiskan oleh para medis untuk merawat pasien, (iii) biaya intangible, yaitu biaya 

yang berkaitan dengan penyakit dan nyeri pasien, mortalitas, dan morbiditas,14 

sedangkan berdasarkan Sanders, biaya perawatan di ICU dibagi ke dalam biaya 

langsung berupa biaya pengoperasian ICU seperti tenaga medik, peralatan medik, 

fasilitas ICU, dan biaya tidak langsung untuk servis rumah sakit secara umum yang 

dialokasikan ke ICU seperti biaya kebersihan rumah sakit, administrasi.27   Sanders 

mengestimasi bahwa Rumah Sakit Umum Massachusetts di Boston menghabiskan 

65% biaya ICU untuk biaya langsung, dan 35% untuk biaya tidak langsung.27 
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Intensive Care Working Group on Costing membagi biaya ICU menjadi 

beberapa bagian besar: 15 

1. Blok 1: Kebutuhan umum, dengan rincian: peralatan total, penurunan nilai 

barang-barang, sewa tahunan,15 

2. Blok 2: Bangunan, dengan rincian: penurunan nilai gedung, energy listrik, 

energy air, biaya sampah, biaya tirai rumah sakit, sprei tempat tidur, dan 

berbagai peralatan servis,15 

3. Blok 3: Non-klinik, dengan rincian: administrasi/manajemen rumah sakit dan 

biaya kebersihan,15 

4. Blok 4: Klinik, dengan rincian: fisioterapi, radiologi, kardiologi, ahli gizi, dan 

berbagai dokter ahli yang terlibat dalam perawatan pasien,15 

5. Blok 5: Barang habis pakai, dengan rincian antara lain: obat, infuse, makanan, 

transfuse darah, alat suntik,15 

6. Blok 6: Staf, dengan rincian: perawat dan dokter.15 

Dalam sistem pembayaran ICU RSUD dr Kariadi, pengelompokan jenis biaya 

adalah sebagai berikut,16 

1. Akomodasi dan konsultasi, dengan rincian: akomodasi berupa biaya permalam di 

ICU (untuk pasien IRIN B Rp175.000,00) dan biaya visite dokter (untuk pasien 

IRIN B Rp125.000,00/dokter), 16 

2. Laboratorium Patologi Klinik, dengan rincian: pemeriksaan darah, pemeriksaan 

urin, dan lain-lain,16 
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3. Pemeriksaan penunjang lain, dengan rincian: pemeriksaan mikrobiologi seperti 

kultur dan sensitifitas urin, kultur bactec, dan sensitivity vitex, serta pemeriksaan 

seperti EKG;16 

4. Tindakan medik, dengan rincian: intensive care, penggantian balut kecil dan 

sedang, tindakan hemodialisis;16 

5. Radio diagnostik, dengan rincian foto polos thorax, foto polos abdomen,16 

6. Pemakaian alat medik, dengan rincian : monitor dan ventilator,16 

7. Pelayanan obat atau alat kesehatan,16 

8. Pendapatan obat atau alat kesehatan,16 

Semua biaya di atas dibebankan ke dalam biaya ICU meskipun apabila pasien 

masih dirawat di ICU dan berdasarkan print out rincian pengeluaran biaya perawatan 

pasien di manajemen ICU RSUP dr Kariadi, seperti pada pemeriksaan laboratorium, 

mikrobiologi, dan beberapa rincian lain yang sebenarnya dapat dilakukan di ruang 

rawat biasa, tercantum lebih mahal ketika dilakukan di ICU.   

Peningkatan biaya perawatan di ICU juga berkaitan dengan lama rawat di 

ICU yang panjang, penggunaan terapi suportif, dan penggunaan obat-obat (terutama 

antibiotika) yang mahal.  Lama rawat yang panjang menunjukkan penyakit cenderung 

lebih buruk atau sudah terdapat komplikasi atau memiliki penyakit penyerta lainnya.  

Besarnya biaya rawat tidak menjamin hasil rawat yang baik.  Tanpa melihat sistem 

blok biaya, penelitian deskriptif Vera pada pasien ICU di RS Immanuel Bandung 

menyatakan bahwa 34% dari kelompok pasien yang menghabiskan biaya kurang dari 

10 juta rupiah memiliki hasil rawat membaik.  Pada kelompok pasien yang 
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menghabiskan biaya 10-20 juta rupiah, 22,7% pasien memiliki hasil rawat membaik, 

dan pada kelompok pasien yang menghabiskan biaya >30 juta rupiah, 2,3% pasien 

memiliki hasil rawat membaik.17  Secara rerata, biaya perawatan di ICU 3 – 5 kali 

lipat lebih tinggi daripada biaya pasien di ruang rawat biasa.26  

 

1.3 Pasien  Medikal ICU 

Sebelum diterima masuk di ICU, pasien harus mendapatkan rekomendasi dan 

konsultasi dari dokter disiplin lain di luar ICU dengan dokter di ICU.  Konsultasi 

pada dasarnya bersifat tertulis, tetapi dapat didahului oleh konsultasi lisan (lewat 

telepon), terutama dalam keadaan mendesak.  Keadaan yang mengancam jiwa 

menjadi tanggungjawab dokter pengirim. Transportasi masih menjadi tanggungjawab 

dokter pengirim, kecuali transportasi pasien perlu bantuan khusus, dapat dibantu oleh 

pihak ICU. 12  Keluarga pasien atau pasien yang bersangkutan wajib diberikan 

penjelasan tentang perlunya masuk ICU dengan segala konsekuensinya dan 

menandatangani informed concern.12 

Semua indikasi pasien masuk ICU terangkum dalam 3 asas prioritas ICU.31 

Apabila ICU dalam keadaan kosong, maka semua dokter diperkenankan untuk 

merawat pasien di ruang ICU sesuai dengan kriteria pasien masuk ICU berdasarkan 

prioritas 1, 2, dan 3 tersebut.31 Berdasarkan penelitian Cardoso et al., dari 200 pasien, 

setiap 3 pasien meninggal pada setiap jam menunggu karena tidak segera dimasukkan 

ke ICU,2 maka asas prioritas benar-benar bermanfaat untuk menentukan pasien yang 

masuk ke dalam ICU. 
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Berdasarkan kebijakan ICU RSUP dr. Kariadi, asas prioritas pasien medical 

dan surgical berbeda.  Asas prioritas pasien medical di RSUP dr. Kariadi adalah 

sebagai berikut.33 

1. Prioritas 1 adalah pasien kritikal, tidak stabil, perlu terapi intensif dan monitor 

yang tidak dapat dilakukan di luar ICU, termasuk ventilator, obat vasoaktif secara 

infus kontinyu, dll. Contoh: Pasien dengan gagal nafas akut yang perlu ventilator 

dan syok atau pasien dengan hemodinamik tidak stabil yang perlu monitor 

invasif. 33 

2. Prioritas 2 adalah pasien yang memerlukan monitor invasif dan secara potensial 

memerlukan intervensi segera, tidak ada persyaratan umum utk membatasi terapi. 

Contoh: pasien kondisi kronik menjadi berat secara akut. 33  

3. Prioritas 3 adalah pasien yang tidak stabil dalam kondisi kritis, kemungkinan 

pulih kecil atau berkurang karena penyakit primernya/kondisi akutnya. Batasan 

upaya terapi harus ada, misal: tidak boleh intubasi/resusitasi kardiopulmoner. 

Contoh: pasien keganasan, metatasis, komplikasi infeksi, tamponade jantung, 

sumbatan jalan nafas. 33 

4. Prioritas 4 adalah kondisi tidak sesuai untuk dimasukkan ICU, pada keadaan yg 

tidak biasa, dan atas kebijaksanaan Kepala ICU. 33 

Tujuan akhir pengobatan ICU adalah keberhasilan mengembalikan pasien ke 

dalam aktivitas kehidupan sehari-hari seperti keadaan pasien sebelum sakit, tanpa 

defek, atau cacat.12  Ketika pasien harus dirawat di ICU, ada klasifikasi pasien masuk 

yaitu pasien masuk cepat atau masuk lambat.  Terdapat beberapa faktor yang 
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meningkatkan risiko mortalitas di ICU seperti lamanya proses saat masuk ke UGD, 

atau faktor dari pelayanannya misalnya ketika pergantian tim jaga di malam hari atau 

pada saat hari.13 

Kriteria pasien keluar dari ICU adalah apabila pasien meninggal dunia, tidak 

ada kegawatan yang mengancam jiwa sehingga dapat dirawat di ruang biasa atau 

dapat pulang, atau dipulangkan melalui permintaan keluarga.  Untuk kasus terakhir, 

keluarga atau pasien harus menandatangani surat keluar ICU atas permintaan sendiri 

melalui persetujuan dokter-dokter perawatan pasien yang terkait. Pasien dinyatakan 

survive setelah perawatan di ICU apabila dalam 3 x 24 jam tidak kembali lagi ke 

ICU.12  Apabila ICU tidak terisi penuh, yang menentukan pasien keluar ICU adalah 

dokter primer yang merawat pasien tersebut, tetapi apabila ICU terisi penuh, dokter 

kepala ICU dapat menentukan pasien tersebut dirawat atau tidak apabila ada pasien 

yang lebih diprioritaskan untuk masuk, sesuai asas prioritas.31 

Adapun indikasi pasien keluar ICU adalah sebagai berikut:31 

1. Pada pasien yang dengan terapi atau pemantauan intensif tidak diharapkan atau 

tidak memberikah hasil, sedangkan pasien pada waktu itu tidak menggunakan alat 

bantu mekanis (ventilator) yaitu:31 

a. Pasien yang mengalami MBO (mati batang otak), 

b. Pasien terminal/Pasien ARDS stadium akhir, 

2. Pada pasien yang telah membaik dan cukup stabil sehingga tidak memerlukan 

terapi atau pemantauan intensif lebih lanjut,31 
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3. Pada pasien yang hanya memerlukan observasi intensif saja, sedangkan ada 

pasien yang lebih gawat dan lebih memerlukan terapi atau pemantauan intensif 

lebih lanjut (asas prioritas),31 

4. Pasien atau keluarga menolak untuk dirawat lebih lanjut di ICU (pulang paksa).31 

Kriteria kausa pasien medikal adalah hipertensi, kegagalan kardiopulmoner, 

sepsis, gagal ginjal, gagal hati, kegawatan endokrin, obat-obatan dan keracunan.1  

Berdasarkan penelitian Farid, pasien medikal yang dirawat di ICU RSUP dr. Kariadi 

dalam kurun waktu Januari 2010 – Januari 2011 memiliki karena kondisi jenis 

penyakit yang diderita pasien termasuk kategori penyakit  berat, maka 84% pasien 

medikal yang keluar dari ICU meninggal dunia.  Presentase pasien medikal pada 

penelitian Farid adalah sepsis (23%), lalu diikuti oleh pasien stroke dan pneumonia.7 

Penelitian Vera menunjukkan bahwa mayoritas pasien ICU medikal usia 

lanjut (59%) memiliki hasil rawat membaik (pasien sembuh atau pindah ke ruang 

rawat biasa). 17,18  Mayoritas diagnosis pasien usia lanjut yang masuk ICU RS 

Immanuel adalah penyakit kardiovaskuler. Kategori lebih dari satu penyakit adalah 

pasien dengan penyakit komplikasi atau gangguan pada beberapa organ. 17,18  

Sementara penyakit lain pada pasien medikal meliputi penyakit yang mengenai 

organ-organ selain jantung, paru, gastrointestinal, dan stroke.  Kategori penyakit lain 

dapat meliputi gangguan metabolic seperti koma diabetikum, sirosis hepatis, dan 

gagal ginjal.17,18  Pasien medikal cenderung lebih tua, dengan penyakit yang kronik 

dan progresif, dan memiliki lebih dari 1 penyakit dalam waktu yang bersamaan.29  
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2.3.1 Usia Pasien 

 Usia dikaitkan erat dengan hasil rawat ICU, di samping pengaruh faktor lain 

seperti perubahan fisiologis organ karena usia dan perbedaan perawatan setiap 

pasien.  Kejadian infeksi saat masuk di ICU secara signifikan meningkat seiring 

umur (p<0,001).  Syok dan disfungsi ginjal pada hari pertama di ICU sering dialami 

pasien lanjut usia di atas 75 tahun.  Proporsi pasien tua yang meninggal di ICU lebih 

banyak.  Pasien di atas 75 tahun memiliki mortalitas 39%.19 

Pada penelitian Farid, pasien medikal di ICU RSUP dr Kariadi memiliki rata-

rata usia di atas 50 tahun.  Hal ini menyebabkan meningginya skor APACHE II. 

Tingginya skor APACHE II berkaitan dengan memburuknya kondisi fisiologis 

pasien.7 

 Pada penelitian Vera, pasien dengan usia di atas 80 tahun memiliki hasil rawat 

yang memburuk daripada hasil rawat yang membaik.  Hal ini disebabkan karena 

pasien usia 80 tahun ke atas memiliki cadangan fisiologis yang lebih rendah 

daripada usia dewasa muda.17  Selain itu, pihak keluarga banyak menolak untuk 

memperlama perawatan di ICU karena pengeluaran yang dikeluarkan akan lebih 

besar, dan pasien juga sudah berada di kondisi terminal ketika cadangan fisiologis 

manula memang sudah sangat rendah.17 

  

2.3.2 Lama Perawatan 

Penelitian menunjukkan semakin lama pasien berada di ICU, maka 

kondisinya akan semakin memburuk.  Lamanya perawatan berkaitan dengan 
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peningkatan risiko infeksi nosoklomial, efek samping obat, dan kejadian ulkus 

dekubitus.20  Rata-rata pasien medikal dirawat di ICU dalam jangka waktu 4 hari dan 

penggunaan ventilator 2,5 hari.7  Rata-rata pasien surgikal dirawat di ICU dalam 

jangka waktu 4 hari dan penggunaan ventilator 2,5 hari.6  

Dalam penelitian Vera, lama rawat 0-1 hari atau >7 hari mempengaruhi hasil 

rawat pasien. Lama rawat responden lebih dari 7 hari kemungkinan disebabkan sifat 

penyakit yang kronis, muncul komplikasi, dan faktor biaya.17 Faktor biaya 

merupakan salah satu faktor nonmedis yang turut berperan dalam penanganan pasien 

ICU.  Responden yang memiliki lama rawat lebih dari tujuh hari sehingga biaya 

perawatan lebih besar cenderung memutuskan pulang paksa. Tingginya biaya ICU 

memang salah satu kendala di negara berkembang seperti di Indonesia.17 

Sejak tahun 1980, penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa rata-rata 

lama perawatan di ICU/CCU adalah 4,2 hari.28 Lama perawatan di ICU di Amerika 

Serikat dilaporkan 0,5 hari lebih panjang daripada CCU.28  Pada penelitian Pessi 

kepada 1001 sampel yang diambil secara consecutive sampling, pada pasien kategori 

surgikal,26  27% pasien dirawat selama 2 hari, 15% pasien dirawat lebih dari 10 hari.  

Pada penelitian Chassin, untuk kategori pasien medical ICU, 10% pasien dirawat 

lebih dari 10 hari.26  Apabila ada pasien yang dirawat lebih dari 1 bulan, itu indikasi 

ketidakwajaran perawatan di ICU.26 
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2.3.3 Kegagalan Organ  

Faktor utama risiko kematian ketika suatu diagnosis dimasukkan ke ICU 

adalah kegagalan sistem syaraf pusat dan kegagalan kardiovaskuler.  Penelitian di 

rumah sakit di Austria dalam desain studi kohort menyebutkan bahwa 47% 

meninggal karena kegagalan organ akut multiple akut, 17,8%  karena kegagalan 

kardiovaskuler, dan 11,6% karena kegagalan organ multiple kronik.  35  

Faktor risiko independen yang mempengaruhi kematian pasien di ICU yang secara 

statistic signifikan (p<0,001) adalah: 

 Kegagalan sistem syaraf pusat, dengan odds ratio 16,07  

 Kegagalan kardiovaskuler, dengan odds ratio 11,83  

 Kegagalan ginjal akut, dengan odds ratio 2,7. 

Selain itu, kasus keganasan dan eksaserbasi dari penyakit kardiovaskuler kronik 

menjadi penyebab tersering dari kematian di rumah sakit. 35 

 

2.3.4  Skor APACHE II 

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II adalah sistem 

skor yang dapat digunakan di instalasi perawatan intensif untuk memprediksi 

morbiditas dan mortalitas gangguan respirasi pada pasien. 21,22  Faktor yang 

mempengaruhi risiko mortalitas pasien setelah masuk ICU antara lain usia, penyakit 

akut, penyakit kronik seperti keganasan, supresi sistem imun, pasien dalam 

hemodialisis, serta dalam keadaan emergensi ketika masuk ICU. 21,22  Ada 2 bagian 

penting dalam sistem skor: skor keparahan penyakit dan perhitungan kemungkinan 
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mortalitas.  Sistem skor APACHE II terbukti memiliki korelasi yang baik antara 

mortalitas yang diprediksi dengan mortalitas aktual yang terjadi.21,22 

Tujuan sistem skor adalah untuk penelitian uji klinis, menilai derajat berat 

penyakit, melihat adanya efek pengobatan, menilai sistem administrasi pelayanan 

kesehatan, meniali performa ICU, membandingkan performa intensives, menentukan 

prognosisi pasien, dan sebagai terapi bagi pasien. 21,22,23 Prognosis kematian dari 

pasien surgikal dan medikal berbeda dan tercantum di dalam tabel skor APACHE II.   

Kelemahan sistem skor ini adalah tidak dirancang untuk memprediksi 

outcome secara individual pasien yang memiliki penyakit khusus. Perbedaan dalam 

waktu kedatangan pasien ICU menyebabkan perbedaan nilai prediksi dan kategori 

diagnosis tidak secara akurat menghitung perbedaan kondisi saat pasien masuk ICU. 

Kelemahan yang terpenting adalah sistem skor ini tidak mencakup penilaian pasien 

trauma dan bedah, yaitu kurangnya komponen dalam menilai trauma akut pada 

individu yang sebelumnya sehat dan tidak ada penyakit kronik 24. 

Penelitian Farid (2010) dan Putra (2010) memaparkan secara deskriptif  rata-

rata skor APACHE II sebesar 20 pada pasien medical dan 21,04 pada pasien surgical, 

dengan kondisi seperti ini, secara deskriptif pula dipaparkan 84% pasien medical 

meninggal dan  52,6% pasien surgical meninggal6,7. 

Berdasarkan pembagian skor APACHE, interval 0-9 (risiko mortalias 5 – 

10%), 10-19 (risiko mortalitas 10 – 30%), 20-29 (risiko mortalitas 40 – 50%), >30 

(risiko kematian >80%).32 Penelitian lain menyebutkan bahwa pada kelompok pasien 

dengan perhitungan skor APACHE II di bawah 11, pasien dapat bertahan hidup, 
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