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Hasil Penelitian: Distribusi diagnosis utama bedah sesar berdasarkan DRG’s versi 4.1. 
diperoleh  empat kelompok DRG’s dengan tipe Cito yaitu pertama DRG’s O01A (caesarean 
with multiple complicating at least one severe) penyulit &penyerta sebesar total sampel 
15 kasus yang terdiri dari bekas SC+diabetes (14,3%), bekas Sc+asma (6,7%), bekas 
Sc+hipertensi (13,3%), plasenta previa+siabetes (13,3%), plasenta previa+ asma (6,7%), 
kehamilan +post aterm+ anemia(6,7%), eclamsia+hipertensi 26,7%), pre-eclamsia 
berat+hipertensi (13,3%) DRG’s kedua kode  O01B (caesarean with severe complicating 
diagnosis) penyulit komplikasi berat eclamsia (10%), pre-eclamsi berat (50%), plasenta 
previa (30%), solutio plasenta (10%), ketiga DRG’s O01C (Caesarean with moderate 
complicating diagnosis), penyulit komplikasi sedang DRG’s kehamilan post aterm ( 11,1%, 
ruptura uteri, (44,4%), bekas SC 44,4%, keempat kode DRG’s O01D ( Caesarean without 
complicating diagnosis)  yaitu ketuban pecah Dini (62,5%, dan distosia 37,5%). Untuk tipe 
elektif DRG’s kode O01A pada penyulit+penyerta bekas SC+hipertensi 1 pasien (100%), 
dan kode DRG’s  O01B penyulit komplikasi sedang yaitu komplikasi post aterm (30%), dan 
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Latar belakang : Clinical Goverment  sebagai upaya untuk menjamin penduduk dan 
meningkatkan pelayanan medik secara sistematik dan efektif. Salah satu bagian dari 
upaya itu adalah mengembangkan konsep Clinical Pathway didalam mengendalikan biaya 
pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas didalam 
melakukan perubahan pengelolaaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin 
disebut dengan JAMKESMAS ( Depkes RI Jakarta 2008). Masyarakat miskin menuntut 
pelayanan yang bermutu dan terjangkau sesuai dengan haknya sebagai pasien, dan selain 
itu mereka menghendaki keterbukaan dokter dan manajemen rumah sakit untuk 
memberikan pelayanan yang bermutu.  Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan  
kode etik rumah sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan bahwa Standar Pelayanan Medik 
dan Audit medik serta para praktisi medis dituntut untuk melakukan pengendalian mutu 
dan biaya pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur rumah sakit yang 
berdasarkan Clinical Pathway, bahwa seluruh rumah sakit di Indonesia perlu menerapkan 
Clinical Pathway, (Menkes, 2007). Apakah Metode Clinical Pathwa, Case-Mix dan INA 
DRG’s di Indonesia sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh pengambil kebijakan  Dan 
bagaimana prosedur dan metode yang digunakan di rumah sakit di Indonesia apakah 
sesuai dengan sistem/ metode  yang tepat didalam aplikasi sistem pembiayaan kesehatan 
dan mengapa Clinical Pathway sangat penting dilakukan di Indonesia,  
 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui seberapa besar Cost of treatment berdasarkan 
Clinical Care Pathway, Case-Mix, INA DRG’s pelayanan Bedah Sesar di Unit pelayanan 
intensif RSUD Undata Sulawesi Tengah terhadap kasus obstetri dengan komplikasi. 
 
Metode Penelitian: Rancangan penelitian dengan menggunakan desain Kohort Prospektif 
dan Retrospekti, besaran sampel penelitian  62 pasien dengan tipe cito dan elektif. Dan 
metode analisa data digunakan metode Activty-Based Costing  
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bekas SC (70%). Untuk pelayanan Bedah Sesar dengan penghitungan unit cost diperoleh 
Direct trace jasa sarana Rp. 1.670.936.80 dan jasa medis Rp. 2.450.980,00 untuk Driver 
Trace 65% BOR Rp. 1.150.295  dengan unit cost Rp. 5.272.211  tarif minimal dengan profit 
margin 1,28%. Tarif  paket rumah sakit sebesar Rp.6.000.0000- Rp. 8.000.000. keatas. Dan 
tarif resmi  Rp. 8.775.000, setelah dihitung cost of treatment berdasarkan Direct Trace 
jasa sarana Rp. 1.580.290 dan jasa medis Rp. 4.959.980, dan Driver Trace BOR (65%) Rp. 
1.150.295, dengan profit margin 18,69%  total unit cost tarif minimal Rp. 7.690.565, Biaya 
yang dapat dihemat  Rp. 1084435. 
  
Kesimpulan:  Pelayanan Bedah Sesar dengan Sistem Kesehatan berdasarkan Clinical 
Pathway , Case-Mix, INA DRG’s dengan Metode Activity Based - Costing dapat 
menurunkan Leng of Stay 5-6 hari perawatan  serta menghemat pembayaran biaya pasien 
di rumah sakit. 
Kata Kunci : Clinical Pathway, Case-Mix, INA DRG’s, Near Miss Maternal Morbidity-Unit 
Perawatan Intensif. 
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