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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Implementasi Kebijakan Tarif INA-CBGs  pada RSUP. Dr. Hasan Sadikin 

sudah berlangsung sejak tahun 2008-2013 dimana merupakan program 

dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), untuk penerapannya hanya 

pada pasien JAMKESMAS. Tarif INA-CBGs ini merupakan kelanjutan 

dati Tarif INA-DRG.  Kemudian, program ini secara serentak diluncurkan 

pemerintah pusat diseluruh Indonesia tahun 2014 melalui Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan pada RSUP. Dr. Hasan 

Sadikin hingga saat ini sudah sesuai dengan peraturan serta pedoman 

pelaksanaannya. Namun tidak dipungkiri dalam penyelenggaraan Program 

JKN pada RSUP. Dr. Hasan Sadikin masih terdapat beberapa kendala 

yaitu: 

a) Keterlambatan pencairan klaim yang disebabkan pemberkasan klaim 

dan verifikasi oleh pihak rumah sakit terlambat diajukan kepada BPJS 

Kesehatan disamping itu terjadi keterlambatan verifikasi oleh pihak 

BPJS. 

b) Terjadi gap antara tarif INA-CBGs dengan real cost rumah sakit, hal 

ini lebih dikarenakan manajemen rumah sakit belum melakukan 
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penyesuaian aspek pelayanan yang disesuaikan dengan paket tarif 

INA-CBGs, selain daripada itu tarif INA-CBGs masih belum 

menggambarkan real cost untuk rumah sakit pelayanan rujukan 

tertinggi dengan komplikasi diagnosa dan tindakan. 

c) Perlunya ditingkatkan pemahaman SDM pelaksana pada tatanan non-

medis dalam hal administrasi dan pemberkasan klaim sebagai bagian 

dari program JKN. 

2. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan 

Layanan Umum (BLU)  rumah sakit, kinerja keuangan RSUP. Dr. Hasan 

Sadikin tahun 2008–2014, dapat dikatakan baik (sehat), hal ini berarti 

rumah sakit dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisiensi 

terbukti dengan meningkatnya kinerja keuangan rumah sakit dalam 

mengelola sumber dana yang dimilikinya. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, Tarif Indonesia Case Base Groups (INA-

CBGs) secara parsial mampu menjelaskan besarnya variasi dalam cash 

ratio. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

tingkat signifikansi 0,016 (< 0,05). Sedangkan terhadap ratio-ratio lainnya, 

Tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) tidak mampu 

menjelaskan besarnya variasi dalam current ratio, receivable turnover, 

inventory turnover dan collection period RSUP. Dr. Hasan Sadikin 

Bandung tahun 2008–2014.  Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan tingkat signifikansi rasio-rasio tersebut Sig. 

(> 0,05).  
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5.2  Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan analisis yang telah 

diuraikan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung  

a) Terkait perbedaan tarif INA-CBGs dengan real cost rumah sakit,  

agar manajemen rumah sakit melakukan tinjauan lebih lanjut pada 

sistem tarif regular yang berlaku di rumah sakit, terutama yang 

memiliki gap yang besar baik selisih negatif ataupun positif 

sehingga ditemukan solusi yang lebih baik. 

b) Terkait klaim dengan sistem INA-CBG’s, diperlukan peningkatan 

kualitas pemahaman petugas maupun manajemen rumah sakit 

dengan memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai pola tarif 

INA CBGs, terutama dalam hal pengkodingan. Hal ini 

dimaksudkan untuk meminimalisasi (misclassification) dalam 

pengelompokan diagnosis INA-CBGs, selain daripada itu perlu 

diperhatikan coding ICD 9 CM untuk input tindakan dan ICD 10 

untuk penentuan diagnosa karena sangat menentukan besaran 

klaim yang dapat dibayarkan oleh BPJS kepada rumah sakit serta 

menghindari risiko kerugian bagi rumah sakit jika nilai klaim yang 

diajukan lebih rendah dari biaya perawatan pasien. 

c) Terkait dengan rasio likuiditas, besaran rasio likuiditas yang tinggi 

artinya pihak rumah sakit sangat mampu melunasi semua 
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kewajiban lancarnya, tetapi bila terlalu tinggi dapat 

mengindikasikan tidak efisiennya pengelolaan kas.  

 

2. Bagi pihak BPJS Kesehatan 

a) Agar melakukan penguatan teknologi informasi pada setiap rumah 

sakit serta pengawasan secara berkesinambungan terhadap 

teknologi informasi dan penyelenggaraan program. 

b) Agar diperhatikan ketepatan waktu dalam memverifikasi berkas 

klaim dari rumah sakit ke BPJS dan penambahan SDM untuk 

memverifikasi berkas klaim 

c) Meningkatkan monitoring mengenai mutu pelayanan terkait 

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas 

dengan menambahkan variabel yang akan diteliti serta jumlah subyek 

penelitian sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisir dengan 

informasi yang lebih lengkap.  Perlu dipertimbangkan adanya 

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dalam implementasi 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga dapat 

mempengaruhi kinerja rumah sakit. 

 

 
 


